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CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS Nº 237/2022 

 

  

CONSULTA PÚBLICA DE PREÇOS: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais 
de escritório, materiais escolares para reposição, materiais de artes, ofício, cursos, feiras, atividades e 
cursos de férias entre outros eventos de diversas Diretorias conforme tabela abaixo. 
 

 
Período para apresentação da proposta: de 18/11/2022 a 25/11/2022  

  

1. A proposta poderá ser entregue pessoalmente no endereço: Praça José Rodrigues do 
Nascimento, 30 – Bairro Água Fria – Cajamar/SP (Secretaria Municipal de Fazenda e 
Gestão Estratégica – Departamento de Compras e Contratos) entre 08:00 e 17:00 horas ou 
enviar com papel timbrado da empresa para o e-mail kimily.freitas@cajamar.sp.gov.br, 
conforme modelo abaixo:  

  

MODELO - FORMULÁRIO - COTAÇÃO DE PREÇOS  

  

Nome da Empresa:  
 

E-mail institucional:   

E-mail pessoal:   

Endereço:   

Bairro:    CEP:  

Cidade:   Estado:  

CNPJ Nº:  Inscrição Estadual:  

Fone:  Fax:  

  

   

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

2.1.     O proponente responderá pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta coleta de preços.  

2.2. O presente procedimento não gera qualquer obrigação contratual entre a 
proponente e a Prefeitura do Município de Cajamar, e tem como finalidade apenas a verificação 
de preços no mercado em questão.  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de escritório, materiais escolares para 

reposição, materiais de artes, ofício, cursos, feiras, atividades e cursos de férias entre outros eventos de 

diversas Diretorias conforme tabela abaixo. 

 

2 - JUSTIFICATIVA  

Necessidade de ressuprimento dos estoques do Almoxarifado visando o atendimento da demanda 

durante o período de 12 (doze) meses.  

 

3 – ESPECIFICAÇÃO 

 

Lote 01  

Ite

m 

Quant

. Und. Descrição 

1 150 UNI 

Bateria 9 volts alcalina, com pólos positivos e negativos, em sua formulação 

não deverá conter metais pesados, acondicionado em blister de papelão e 

plástico, devidamente lacrado contendo 01 unidade 

2 30 TB 

Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para 

documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. 

Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. 

Embalagem: 100 unidades 

3 45 TB 

Cd-r gravável (80min/700mb)52x descrição: cd de única gravação, ideal para 

documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc. 

Velocidade: 1~52x capacidade de armazenamento: 80 min / 700mb. 

Embalagem: 25 unidades 

4 900 UNI 

Cd-rw indicado para armazenamento de dados, músicas, imagens, filmes e 

vídeos, sendo ideal para gravação, regravação e reprodução com velocidade de 

1x à 12x, com capacidade para gravação de até 80min / 700mb, podendo ser  

utilizado várias vezes em regravações. acondicionado, contendo 1 unidade. 
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5 1434 UNI 

Dvd-r gravável 4.7gb , 16x,  descrição: dvd de gravação única, ideal para 

documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de 

armazenamento: 120 min / 4.7gb, acondicionado, contendo 1 unidade.. 

6 50 TB 

Dvd-r gravável 4.7gb , 16x descrição: dvd de gravação única, ideal para 

documentos em geral, jogos, vídeos, músicas entre outros. Capacidade de 

armazenamento: 120 min / 4.7gb,embalagem: 100 unidades. 

7 515 UNI 

Dvd-rw regravável com capacidade de gravação de 4.7 gb, 120 minutos e 

velocidade 4x, acondicionado, contendo 1 unidade. 

8 150 UNI 

Pilha grande alcalina D, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em 

sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de 

papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade. 

9 300 UNI 

Pilha média alcalina C, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em sua 

formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de 

papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade. 

10 1200 UNI 

Pilha palito alcalina AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, em 

sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister de 

papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade. 

11 1200 UNI 

Pilha pequena alcalina AA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5 v, 

em sua formulação não deverá conter metais pesado. acondicionado em blister 

de papelão e plástico, devidamente lacrado contendo 02 unidade. 

12 70 UNI 

Pistola para cola quente, bi-volt, 40 W, ponta com isolante térmico, gatilho de 

acionamento com aproximadamente 3,5 cm,  reabastecedor com visor para 

bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento,  acondicionado 

individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. 

Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, 

selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais. 

Certificado pelo inmetro. 

13 70 UNI 

Pistola para cola quente, bi-volt, 10 W, ponta com isolante térmico, gatilho de 

acionamento com aproximadamente 2 cm,  reabastecedor com visor para 

bastões, cabo com no minimo 1 metro de comprimento, acondicionado 

individualmente em blister plástico. O produto deverá possuir secagem rápida. 

Indicado para projetos artísticos, flores artificiais, móveis, artigos de madeira, 

selagem de caixa de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas e alguns metais. 

14 210 UNI 

Calculadora, de bolso, visor cristal liquido c/ com 08 digitos, alimentacao 

pilha/energia solar calculadora, de bolso, medindo aprox. 68x106x19 mm, com 

as funcoes raiz quadrada, porgentagem; com as operacoes basicas soma, 

subtracao, divisao, multiplicacao; teclas com boa sensilibilidade; com memoria 

e desligamento automatico; visor de cristal liquido, com no minimo 8 digitos; 

pesando aprox. 50g; alimentacao 01 pilha aa e celula solar; garantia minima de 

03 meses, embalagem adequada para garantir o recebimento em perfeito estado 
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15 700 UNI 

Pen drive com capacidade para 4gb, Compatível:  Windows 98 e superiores, 

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

16 700 UNI 

Pen drive com capacidade para 8gb, Compatível:  Windows 98 e superiores, 

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

17 700 UNI 

Pen drive com capacidade para 16gb, Compatível:  Windows 98 e superiores, 

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

18 700 UNI 

Pen drive com capacidade para 32gb, Compatível:  Windows 98 e superiores, 

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

19 700 UNI 

Pen drive com capacidade para 64gb, Compatível:  Windows 98 e superiores, 

Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), 

Conexão USB 2.0: DC 5 V. 

 

 

Lote 02 

  

Item 

Quant

. Und. Descrição 

1 120 PCT 

Papel cartolina na cor amarela medindo no minimo  50cm x 66 cm,  

gramatura minima de 140 g/m², o produto deverá estar em embalagem 

apropriada,  contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca 

e dados de identificação do fabricante. 

2 120 PCT 

Papel cartolina na cor azul medindo no minimo  50cm x 66 cm,  gramatura 

minima de 140 g/m², o produto deverá estar em embalagem apropriada,  

contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de 

identificação do fabricante. 

3 200 PCT 

Papel cartolina na cor branca medindo no minimo  50cm x 66 cm,  

gramatura minima de 140 g/m², o produto deverá estar em embalagem 

apropriada,  contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca 

e dados de identificação do fabricante. 

4 120 PCT 

Papel cartolina na cor rosa medindo no minimo  50cm x 66 cm,  gramatura 

minima de 140 g/m², o produto deverá estar em embalagem apropriada,  

contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca e dados de 

identificação do fabricante. 
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5 120 PCT 

Papel cartolina na cor verde medindo no minimo  50cm x 66 cm,  

gramatura minima de 140 g/m², o produto deverá estar em embalagem 

apropriada,  contendo 100 unidades. Deverá constar na embalagem: marca 

e dados de identificação do fabricante. 

6 400 CX 

Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 1 via 80 

colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm gramatura de 63g/m², 

acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 3000 folhas.  

7 400 CX 

Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 2 vias 80 

colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m², 

acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1500 jogos.. 

8 400 CX 

Formulário contínuo alcalino de alta qualidade, sendo ele em 3 vias 80 

colunas na cor branca, medindo 240 mm x 280 mm , gramatura de 56g/m², 

acondicionado em caixa de papelão resistente, contendo 1000 jogos.  

9 20 CX 

Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no 

verso por papel siliconado, padrão transparente, 45cm x  25m cada. De boa 

qualidade. Caixa contendo 6 rolos. 

10 315 CX 

Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no 

verso por papel siliconado, na cor azul, 45cm x 10m cada. De boa 

qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos 

11 315 CX 

Papel contact papel contact, laminado de pvc auto-colante, protegido no 

verso por papel siliconado, na cor vermelho, 45cm x 10m cada. De boa 

qualidade. Caixa contendo 6 rolos. Caixa contendo 6 rolos 

12 90 PCT 

Papel camurça azul marinho medindo aproximadamente  40x60 cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante.  

13 90 PCT 

Papel camurça branca medindo aproximadamente  40x60 cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante.  

14 90 PCT 

Papel camurça laranja medindo aproximadamente  40x60 cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante.  

15 90 PCT 

Papel camurça marrom medindo aproximadamente  40x60 cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 25 folhas em cor única .deverá constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante.  

16 90 PCT 

Papel camurça preto medindo aproximadamente  40x60 cm, acondicionado 

em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em 
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cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do 

fabricante.  

17 90 PCT 

Papel camurça verde medindo aproximadamente  40x60 cm, acondicionado 

em filme plástico transparente devidamente lacrado, contendo 25 folhas em 

cor única .deverá constar na embalagem dados de identificação do 

fabricante.  

18 150 PCT 

Papel cartão fosco amarelo medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante.  

19 150 PCT 

Papel cartão fosco azul medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

20 150 PCT 

Papel cartão fosco branco medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

21 150 PCT 

Papel cartão fosco laranja medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

22 150 PCT 

Papel cartão fosco preto medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

23 150 PCT 

Papel cartão fosco verde medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

24 150 PCT 

Papel cartão fosco vermelho medindo aproximadamente 48x66cm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

25 50 PCT 

Papel cartolina laminado, cor amarelo, medindo aproximadamente 

48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única.. 

26 50 PCT 

Papel cartolina laminado, cor azul, medindo aproximadamente 48x60cm, 

com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , 
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acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única.  

27 50 PCT 

Papel cartolina laminado, cor ouro, medindo aproximadamente 48x60cm, 

com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única.  

28 50 PCT 

Papel cartolina laminado, cor prata, medindo aproximadamente 48x60cm, 

com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única.  

29 50 PCT 

Papel cartolina laminado, cor vermelho, medindo aproximadamente 

48x60cm, com acabamento metalizado em uma das faces e o verso branco , 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 20 folhas em cor única.  

30 90 PCT 

Papel celofane amarelo translúcido, medindo no minimo 80cm x 80 cm. O 

produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente 

contendo 50 folhas.  

31 90 PCT 

Papel celofane azul translúcido, medindo no minimo 80cm x 80 cm. O 

produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente 

contendo 50 folhas.  

32 90 PCT 

Papel celofane transparente, medindo no minimo 80cm x 80 cm. O produto 

deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 50 

folhas.  

33 90 PCT 

Papel celofane verde translúcido, medindo no minimo 80cm x 80 cm. O 

produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente 

contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do 

fabricante. 

34 90 PCT 

Papel celofane vermelho translúcido, medindo no minimo 80cm x 80 cm. 

O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente 

contendo 50 folhas. Constar na embalagem. Dados de identificação do 

fabricante. 

35 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal amarelo,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 

36 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal azul claro,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 

37 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal marrom,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 
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38 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal preto,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 

39 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal verde,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 

40 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal vermelho,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.  

41 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal branco,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.  

42 125 PCT 

Papel color set colorido escolar e artesanal roxo,  medindo 

aproximadamente 48 x 66 cm, acondicionado em filme plástico 

transparente devidamente lacrado, contendo 20 folhas em cor única.. 

43 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal amarelo medindo 48x200cm, com 

superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

44 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal azul medindo 48x200cm, com superfície 

enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 

folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. 

45 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal branco medindo 48x200cm, com 

superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

46 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal preto medindo 48x200cm, com superfície 

enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 

folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. 

47 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal rosa medindo 48x200cm, com superfície 

enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 

folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. 

48 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal pink medindo 48x200cm, com superfície 

enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 

folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. 

49 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal verde medindo 48x200cm, com superfície 

enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, contendo 10 

folhas em cor única. Constar na embalagem dados do fabricante. 

50 300 PCT 

Papel crepom escolar e artesanal vermelho medindo 48x200cm, com 

superfície enrugada, acondicionado em pacote devidamente lacrado, 
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contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante. 

51 200 PCT 

Papel de seda em cores variadas,  medindo 48 cm x 60 cm com 

aproximadamente 20 g/m², acondicionado em saco plástico transparente 

Devidamente lacrado, contendo 200 folhas.  

52 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor amarelo medindo no minimo 50 x 60 

mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente 

lacrado, contendo 40 folhas em cor única.  

53 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor azul medindo no minimo 50 x 60 mm  

com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 40 folhas em cor única.  

54 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor preto medindo no minimo 50 x 60 

mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente 

lacrado, contendo 40 folhas em cor única.  

55 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor rosa medindo no minimo 50 x 60 mm 

com acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 40folhas em cor única.. 

56 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor verde medindo no minimo 50 x 60 

mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente 

lacrado, contendo 40 folhas em cor única.. 

57 90 PCT 

Papel espelho, para dobradura na cor vermelho medindo no minimo 50 x 

60 mm com acondicionado em filme plástico transparente devidamente 

lacrado, contendo 40 folhas em cor única.  

58 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor amarelo medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 

59 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor azul medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 

60 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor branco medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 

61 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor preto medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 
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62 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor verde medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 

63 350 PCT 

Papel micro-ondulado, na cor vermelho medindo 50 x 80 mm,  com 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 10 folhas em cor única. Constar na embalagem dados do 

fabricante 

64 1200 BOB 

Papel kraft puro ( natural), medindo 60 cm x 140 m com gramatura minima 

de 80 g/m². 

65 1200 BOB 

Papel kraft puro ( natural), medindo 1,20 cm x 200 m com gramatura de 80 

g/m². 

66 36 CX 

Papel sulfite multiuso formato a3, medindo 297 mm x 420 mm, gramatura 

75 g/m², papel branco de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 2500 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar. 

67 14 CX 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

75 g/m²,  na cor amarela de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

68 14 CX 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

75 g/m²,  na cor azul de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

69 14 CX 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

75 g/m²,  na cor rosa de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

70 14 CX 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

75 g/m²,  na cor verde de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 
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contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

71 1200 CX 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

75 g/m²,  na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

72 610 CX 

Papel sulfite 40 gramatura 120g/m², formato a4 medindo (210x297)mm, 

ideal para trabalhos escolares, pintura desenho, cópia, impressão e 

trabalhos em geral. Pacote com 50 folhas e caixa com 50 pacotes. 

73 500 CX 

Papel sulfite multiuso 100% reciclado: formato a4, medindo  210 mm x 

297 mm, gramatura 75 g/m², ecologicamente reciclado 100%. de excelente 

qualidade, ideal para impressões, projetos, relatórios, apresentações, 

currículos, anotações, desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto 

deverá vir embalado em pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 

folhas. Certificado FSC, CERFLOR ou outro similar 

74 48 PCT 

Papel vergê 180 g, creme, formato a4 com 180g/m², com 50 folhas. 

Embalagem: em caixa ou pacote plastico. 

75 48 PCT 

Papel vergê 180 g, cinza, formato a4 com 180g/m², com 50 folhas. 

Embalagem: em caixa ou pacote plastico. 

76 200 PCT 

Papel vergê 180 g, branco, formato a4 com 180g/m², com 50 folhas. 

Embalagem: em caixa ou pacote plastico. 

77 48 PCT 

Papel vergê 180 g, palha, formato a4 com 180g/m², com 50 folhas. 

Embalagem: em caixa ou pacote plastico. 

78 3140 PCT 

Bloco criativo, 120g g, formato minimo 325mm x 235mm . O produto 

deverá vir em 8 cores sortidas totalizando 32 folhas. Constar na embalagem 

dados de identificação do fabricante. 

79 200 PCT 

Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautas na cor azul ou preta, 

no formato aproximado de 210 mm x 280 mm, 56g, acondicionado em 

embalagem plástica transparente contendo 400 folhas.  

80 300 BL 

Papel desenho a3 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel 

com no minimo 140g/m², medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em 

bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, 

técnico, arquitetura e engenharia 

81 300 BL 

Papel desenho a3 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel 

com no minimo 140g/m², medindo 420 mm x 297 mm, acondicionado em 

bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, 

técnico, arquitetura e engenharia 
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82 1000 BL 

Papel desenho a4 na cor branca, sendo o miolo confeccionado em papel 

com no minimo 140g/m², medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em 

bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, 

técnico, arquitetura e engenharia.  

83 1000 BL 

Papel desenho a4 na cor creme, sendo o miolo confeccionado em papel 

com no minimo 140g/m², medindo 210 mm x 297 mm. Acondicionado em 

bloco com 20 folhas. O produto deverá ser utilizado em trabalhos artísticos, 

técnico, arquitetura e engenharia.  

84 100 BLC 

Folha de linguagem 02 furos, no formato aproximado 200 mmx 200 mm, 

acondicionado em filme plástico transparente devidamente lacrado, 

contendo 100 folhas.  

85 164 CX 

Bloco para flip chart , microserrilhado nas medidas aproximadas de 60 x 

8cm com gramatura aproximada de 63g, cada bloco contendo 50 folhas e 

cada caixa contendo 5 blocos. 

86 292 CX 

Papel vegetal de ótima qualidade tamanho  A-3  medidas minimas de 

297MM X 420MM, gramatura 63g, para trabalhos escolares e técnicos. 

Bloco contendo 100 folhas 

87 612 Cx 

Papel sulfite multiuso, formato a4, medindo 210 mm x 297 mm, gramatura 

90 g/m²,  na cor branca de excelente qualidade, ideal para impressões, 

projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, desenhos, 

dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em pacote 

contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, CERFLOR 

ou outro similar 

88 548 Cx 

Papel sulfite multiuso, formato oficio 2, medindo 216 mm x 330 mm, 

gramatura 75 g/m²,  na cor branca de excelente qualidade, ideal para 

impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, 

desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em 

pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, 

CERFLOR ou outro similar 

89 574 Cx 

Papel sulfite multiuso, formato oficio 9, medindo 215 mm x 315 mm, 

gramatura 75 g/m²,  na cor branca de excelente qualidade, ideal para 

impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, 

desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em 

pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, 

CERFLOR ou outro similar 

90 618 CX 

Papel sulfite multiuso, formato carta , medindo 216 mm x 279 mm, 

gramatura 75 g/m²,  na cor branca de excelente qualidade, ideal para 

impressões, projetos, relatórios, apresentações, currículos, anotações, 

desenhos, dobraduras, colagens, etc. O produto deverá vir embalado em 
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pacote contendo 500 folhas e caixa com 5000 folhas. Certificado FSC, 

CERFLOR ou outro similar 

 

 

LOTE 03 

  

ITEM QUANT. UND. Descrição 

1 400 UNI 

Mapa mundi político, contém todos os países, as capitais, principais cidades e 

bandeiras, mapa telado escolar , possui madeira superior e inferior e velcro para 

sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas medidas 

aproxiamdas de 1,20 x 0,80 cm. 

2 400 UNI 

Mapa do brasil regional,  mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior 

e velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas 

medidas aproxiamdas de 1,20 x 0,80 cm. 

3 400 UNI 

Mapa do brasil politico,  mapa telado escolar: possui madeira superior e inferior e 

velcro para sustentação, não pode riscar e apagar, contém tela no verso nas 

medidas aproxiamdas de 1,20 x 0,80 cm. 

4 520 UNI 

Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 

300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no minimo 

52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 100 folhas. 

5 210 UNI 

Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 

300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no minimo 

52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 200 folhas. 

6 210 UNI 

Livro ata com capa dura na cor preta, nas medidas aproximadas 210mm x 

300mm, confeccionado de papelão, folhas internas em papel offset de no minimo 

52grs sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, contendo 50 folhas. 

7 150 UNI 

Livro de protocolo de correspondencia  com capa dura plastificada, nas medindas 

aproximadas  154mm x 216mm confeccionado de papelão, folhas internas em 

papel offset de no mibimo 56grs, com no minimo contendo 100 folhas.  

8 1000 UNI 

Dicionário mini escolar língua portuguesa De acordo com a nova reforma 

ortográfica, com divisão silábica. Mais de 30 mil verbetes. Ideal para pesquisar e 

esclarecer dúvidas de vocábulos do português falado e escrito nos dias de hoje, 

contendo 610 paginas, nas medidas aproximadas de 17cm × 12 cm x 2.4cm. 

9 1000 UNI 

Dicionário mini escolar língua inglesa  ideal para estudantes que precisam, a todo 

momento, de uma consulta rápida e eficaz sobre ortografia e significado das 

palavras do idioma inglês. Com tradução do inglês para o português e do 

português para o inglês. Em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da 
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Língua Portuguesa. São mais de 21.000 verbetes. contendo 448 paginas, nas 

medidas aproximadas de 17cm × 12 cm x 1,5cm. 

10 3000 UNI 

Atlas geográfico escolar deverá ser atual , medidas aproximadas 20cm x 27cm e 

contendo no mínimo 32 paginas, deverá conter mais recentes dados sobre os 

países do mundo e o brasil, seus estados e municípios 

11 400 UNI 

Globo terrestre politico, medindo no minimo 30cm , deverá conter informações, 

demográficas atualizadas sobre: centros populacionais de menos de 100.000 hab., 

de 100.000 a 500.000 hab. de 500.000 a 1.000.000 de hab. e mais de 1.000.000 de 

hab. além de ilhas, países, capitais, estados, cidades, países membros do 

mercosul, união europeia e membros da onu e informações geográficas de 

planícies, planaltos, correntes e contra correntes de ventos quentes e frios, rotas 

marítimas, vulcões ativos e inativos, picos elevados, pontos extremos do brasil, 

estações científicas além de fossas oceânicas, dorsais, bacias, golfos e muito 

mais. 

 

 

 

 

 

LOTE 04 

  

ITEM QUANT UND. DESCRIÇÃO 

1 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor amarela, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  

embalagem: pacote com 10 unidades. 

2 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor azul, placa folha de 2,0mm de espessura 

e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  embalagem: 

pacote com 10 unidades. 

3 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor branca, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  

embalagem: pacote com 10 unidades. 

4 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor preta, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  

embalagem: pacote com 10 unidades. 
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5 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor rosa, placa folha de 2,0mm de espessura 

e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  embalagem: 

pacote com 10 unidades. 

6 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor verde, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  

embalagem: pacote com 10 unidades. 

7 250 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) na cor vermelha, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  

embalagem: pacote com 10 unidades. 

8 550 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) estampado, placa folha de 2,0mm de espessura 

e 40cm x 60cm, atóxico, lavável, emborrachado não perecível ,  embalagem: 

pacote com 10 unidades. 

9 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  verde, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

10 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  amarelo, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

11 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  vermelho, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

12 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  azul, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

13 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  preto, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

14 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  prata, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

15 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) com gliter,  rosa, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 60cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

16 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  rosa, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

17 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  azul, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 
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18 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  amarelo, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

19 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  vermelho, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

20 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  preto, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

21 400 Pacote 

Placas de e.v.a. (etil vinil acetato) atoalhada,  verde, placa folha de 2,0mm de 

espessura e 40cm x 48cm, não perecível, (podendo, modelar, desenhar, recortar, 

pintar, costurar e colar),  embalagem: pacote com 05 unidades. 

22 700 

Conjunt

o 

Alfabeto em eva,  indicação pedagógica que promove o contato do aluno com as 

letras do alfabeto assim facilitando o aprendizado e estimulando a cordenação 

motora , nas medidas de 28cm X 28cm X 5mm, contendo 26 peças. 

23 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor amarela. 

24 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor azul  

25 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor branco  

26 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor preto  

27 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor verde  

28 550 Rolo 

TNT liso medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros espessura 

minima de 40 gramas, na cor vermelho  

29 200 Rolo 

TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros 

espessura minima de 40 gramas, na cor azul  

30 200 Rolo 

TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros 

espessura minima de 40 gramas, na cor prata  

31 200 Rolo 

TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros 

espessura minima de 40 gramas, na cor preto  

32 200 Rolo 

TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros 

espessura minima de 40 gramas, na cor verde  

33 200 Rolo 

TNT metalizado medindo no minimo de largura 1,40 x metragem 50 metros 

espessura minima de 40 gramas, na cor vermelho  

34 330 Caixa 

Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 20mm, caixa 

contendo 12 placas. 
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35 330 Caixa 

Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 30mm, caixa 

contendo 08 placas. 

36 330 Caixa 

Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 40mm, caixa 

contendo 06 placas. 

37 330 Caixa 

Placa de EPS (isopor), medindo no minimo 100cm x 50cm x 50mm, caixa 

contendo 05 placas. 

 

Lote 05  

  

ITEM QUANT. UND. Descrição 

1 20 CX 

Alfinete para mapa com cabeça plástica colorida e corpo em aço 

niquelado medindo aproximadamente 2cm embalado em caixa com 

50un. 

2 1566 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa, contendo 100 

unidades. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante. 

3 750 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão 

resistente, contendo 25 unidades. Constar na embalagem: dados de 

identificação do fabricante. 

4 500 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão 

resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem:  dados de 

identificação do fabricante. 

5 330 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 3/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão 

resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de 

identificação do fabricante. 

6 370 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 6/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão 

resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de 

identificação do fabricante. 

7 75 CX 

Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0 fabricado em 

arame de aço galvanizado, acondicionado em caixa de papelão 

resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: dados de 

identificação do fabricante. 

8 800 UNI 

Corretivo tipo roller em fita, medindo 5,0mm x 6m;  para correção de 

textos, sem odor, certificado pelo inmetro.  
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9 2000 CX 

Colchete latonado nº 4  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

10 2000 CX 

Colchete latonado nº 6  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

11 2000 CX 

Colchete latonado nº 7  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

12 150 CX 

Colchete latonado nº 8  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

13 2000 CX 

Colchete latonado nº 9  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

14 2000 CX 

Colchete latonado nº 10  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

15 2000 CX 

Colchete latonado nº 12  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

16 2000 CX 

Colchete latonado nº 14  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

17 2000 CX 

Colchete latonado nº 15  acondicionado em caixa de papelão resistente 

com 72 unidades, constar na embalagem identificação do fabricante. 

18 600 UNI 

Corretivo líquido 18 ml, não tóxico, a base de água  , aplicação: para 

corrigir escritos ou traços de esferográficas, fotocópias, entre outros, 

lavavel.  

19 50 UNI 

Estile estreito de 9mm, confeccionado em resina termoplástica de alta 

resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, 

cores sortidas. produto certificado pelo inmetro. 

20 50 UNI 

Estile largo de 18mm, confeccionado em resina termoplástica de alta 

resistência e lâmina de aço com tratamento especial, trava de segurança, 

cores sortidas. produto certificado pelo inmetro 

21 590 UNI Extrator de grampo niquelado. 

22 400 UNI 

Grampeador de mesa  grande capacidade para até 240 fls. Todo em 

metal. Grampeador de grande capacidade em aço. Base de  fechamento 

dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. 

Utiliza grampos   23/8, 23/10,  23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 e 

23/24.capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2. 

23 100 UNI 

Grampeador de mesa  capacidade para até 50 fls. Todo em metal. 

Grampeador de grande capacidade em aço. Base de  fechamento dos 

grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática.  

24 200 PÇ 

Grampeador, de mesa, profissional; estrutura metálica pintada; base 

emborrachada; na cor preta; com capacidade para grampear ate 100 

folhas (papel 75g/m2); embalado em caixa. 
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25 1298 PÇ 

Grampeador de mesa, formato anatômico, sendo base e corpo metal e 

plástico preto e trilho em metal. Medindo aproximadamente 155 mm x 

40 mm x 45 mm (cxlxa). Indicado para grampear até 25 folhas. 

Acondicionado individualmente em caixa. Embalado em caixa 

26 2000 CX 

Grampo trançado nº1, medindo no mínimo 6,5cm x 4,5cm,   fabricado 

em arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 12 unidades, 

embaladado  em caixa de papelão.  Constar na embalagem  marca, 

quantidade e dados de identificação do fabricante. 

27 2000 CX 

Grampo trançado nº2, medindo no mínimo 4cm x 3cm,   fabricado em 

arame de aço galvanizado, contendo no mínimo 50 unidades, 

embaladado  em caixa de papelão.  Constar na embalagem  marca, 

quantidade e dados de identificação do fabricante. 

28 76 CX 

Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/8, caixa com 

5000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado 

ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante. 

29 25 CX 

Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/10 - 3/8" , caixa 

com 1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame 

galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante. 

30 1000 CX 

Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades,  . O produto 

deverá ser fabricado com arame galvanizado  e ter pontas cortantes. 

Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação 

do fabricante. 

31 2 CX 

Grampo para grampeador grampo para grampeador 23/6, caixa com 

1000 unidades, o produto deverá ser fabricado com arame galvanizado 

ou cobreado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: dados de 

identificação do fabricante. 

32 200 PCT 

Grampo trilho plástico; grampo plástico tipo trilho injetado em 

polipropileno branco para arquivar documentos. Cor: branco, pacote 

com 50 unidades.  

33 120 CX 

Grampos trilho para pastas, descrição: grampos trilho, metálico, 80mm, 

para pastas, caixas, etc. Devera constar na embalagem; marca e dados de 

identificação do fabricante. Embalagem: 50 unidades. 

34 145 UNI 

Lâmina para estilete larga 18mm, acondicionado em estojo plástico 

resistente com 10 unidades. 

35 25 CX 

Percevejo latonados, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 

mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em caixa de 

papelão contendo 100 unidades. 
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36 310 PÇ 

Perfurador de papel 20 folhas, todo em aço, pintado, perfura a 80 mm, 

resistente, base plástica protetora com prático sistema de esvaziar 

confete. 

37 200 UNI 

Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes 

dimensões 115 x 165 x 180mm, abertura 10mm, capacidade de 

perfuração 60 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 

8mm,  

38 700 UNI 

Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes 

dimensões 115 x 240 x 260mm, abertura 13mm, capacidade de 

perfuração 100 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 

8mm,  

39 700 UNI 

Furador de papel em ferro fundido na cor cinza com as seguintes 

dimensões 115 x 115 x 115mm, abertura 5mm, capacidade de perfuração 

30 folhas, distância entre furos 80mm, distância de margem 8mm,  

40 10 PÇ 

Suporte para rolo de fita adesiva com diâmetro de 12 x 30 mm, fabricado 

em plástico resistente. 

41 60 PÇ 

Porta caneta / papel / clips, na cor fumê, acondicionado individualmente 

em caixa de papelão resistente. O produto deverá seguir a seguinte 

dimensão aproximadas da base medindo 220 mm de comprimento x 60 

mm de largura. 

42 5 UNI 

Prancheta portátil tamanho ofício na cor cristal, confeccionada em em 

poliestireno, medindo aproximadamente  340 mm de comprimento x 240 

mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou 

metal.  

43 200 UNI 

Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em em 

poliestireno, medindo aproximadamente  340 mm de comprimento x 240 

mm de largura x 0,3 mm de espessura e presilha em poliestireno ou 

metal.  

44 100 PCT 

Capa de plástico para encadernação, cores diversas, produzida em 

material resistente tipo pvc, no tamanho a4 (210 mm x 297 mm), 

acondicionada em pacote plástico transparente lacrado, contendo 50 

unidades.  

45 500 UNI 

Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 17 mm, 

na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e 

facilidade no manuseio.  

46 500 UNI 

Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 33 mm, 

na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e 

facilidade no manuseio.  



 
 

 

Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Centro - Cajamar/SP Telefone: +55 (11) 4446-0000   
Página 21 de 41  

  

  

 

 

 

47 500 UNI 

Espiral plástico para encadernação, com medida aproximada de 9 mm, 

na cor transparente, com propriedades que garantam durabilidade e 

facilidade no manuseio.  

48 87 PÇ 

Molha dedo em pasta molha dedo não tóxico,  não contém glicerina 

composto acido graxo , glicóis e essência aromática,  com 12g 

49 360 PC 

Apagador de giz,em madeira, medindo aproximadamente 150x70mm, 

com porta giz. Apagador com suporte para giz - apagador de madeira; 

medindo aproximadamente (150 compr. X 50 larg.)Mm; estojo de 

madeira; medindo aproximadamente (160 compr. X 58 larg.). 

50 280 PC 

Apagador para quadro branco, composição em Resinas termoplásticas e 

feltro nas medidas aproximadas 55x140x4mm. 

51 420 RL 

Barbante de algodão cru, confeccionado com no minimo 85% algodão, 

com 8 fios, com aproximadamente 185 metros. O produto deverá ser 

embalado individualmente. Em sua embalagem deverá conter dados de 

identificação do fabricante 

52 134 PCT 

Elástico  nº 18 pacote com 1000 g. Para todo tipo de amarração, tanto no 

escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural. 

53 558 CX 

Elástico  nº 18 pacote com 25 g. Para todo tipo de amarração, tanto no 

escritório quanto na indústria. Composição: borracha natural. 

54 100 FR Liquido limpador quadro branco tirar 60ml 

55 10 PÇ 

Porta carimbos, com capacidade para 6 lugares, na cor fumê. O produto 

deverá ser produzido em plástico resistente, com acabamento sem 

rebarbas. 

56 200 PÇ 

Tesoura para picotar medindo aproximadamente 21cm , composição em 

resina termoplástica e aço inoxidavel, cabo na cor preta ou azul , com 

rebite ou parafuso para fixação, lamina em aço inox. O produto 

acondicionado em blister 

57 300 PÇ 

Tesoura multiuso, medindo 21 cm de comprimento, lâmina em aço 

inoxidável, afixada através de parafuso ou rebite. Cabo anatômico em 

resina termoplástica,. Composição, cabo em resina termoplástica e 

lâmina em aço inoxidável. O produto acondicionado em blister 

58 400 UND 

Porta chaves para acondicionamento de no minimo 16 chaves, nas 

dimensões aproximadas de 145 (L) x 70 (P) x 250 (A), fabricado em 

chapa de aço, fechamento com chave. 
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Lote 06  

ITEM QUANT. UND. Descrição 

1 400 CX 

Glitter, 3 gramas,  partícula em pvc metalizadas de 0,015 micras. O produto não 

deverá ser solúvel em água. contendo 12 tubos Constar na embalagem dados de 

identificação do fabricante. 

2 300 CX 

Lápis carvão vegetal médio, acondicionado em caixa de papelão, contendo 05 

unidades. O produto deverá ser atóxico, não perecível e ser utilizado em desenhos 

manuais. Composição: produto de origem vegetal. Constar na embalagem: marca, 

código de barras e dados de identificação do fabricante. 

3 300 UNI 

Óleo de linhaça, diluente natural da tinta a óleo, que proporcione mais brilho à 

pintura, aumenta o tempo de secagem, dá mais transparência e facilita a aplicação 

da tinta. Acondicionado em frasco contendo 100 ml. 

4 100 PCT 

Pincel chato n° 0, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

5 100 PCT 

Pincel chato n° 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

6 100 PCT 

Pincel chato n° 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

7 100 PCT 

Pincel chato n° 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

8 100 PCT 

Pincel chato n° 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

9 100 PCT 

Pincel chato n° 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

10 100 PCT 

Pincel chato n° 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

11 100 PCT 

Pincel redondo n° 2, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 
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12 100 PCT 

Pincel redondo n° 20, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

13 100 PCT 

Pincel redondo n° 4, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

14 100 PCT 

Pincel redondo n° 6, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

15 100 PCT 

Pincel redondo n° 8, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

16 100 PCT 

Pincel redondo n° 10, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

17 100 PCT 

Pincel redondo n° 12, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

18 100 PCT 

Pincel redondo n° 14, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

19 100 PCT 

Pincel redondo n° 16, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

20 100 PCT 

Pincel redondo n° 18, cerdas naturais, Cabo Em Madeira Reflorestada De Alta 

Qualidade, na cor amarela, virola de alumínio polido. Certificação fsc, ou similar. 

Acondicionado em blister transparente, contendo 12 unidades. 

21 960 UNI 

Pincel tipo rolinho de espuma com 9cm para pintura, ideal para latex, pva e 

acrilica. 

22 1200 PÇ 

Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de 

reflorestamento medindo  15cm x 15 cm, podendo ser usado diversos tipos de 

tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente 

devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação 

do fabricante, marca e medidas. 

23 1200 PÇ 

Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de 

reflorestamento medindo  18cm x 24 cm, podendo ser usado diversos tipos de 

tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente 

devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação 

do fabricante, marca e medidas. 
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24 1200 PÇ 

Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de 

reflorestamento medindo  30cm x 40 cm, podendo ser usado diversos tipos de 

tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente 

devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação 

do fabricante, marca e medidas. 

25 1200 PÇ 

Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de 

reflorestamento medindo  50cm x 70 cm, podendo ser usado diversos tipos de 

tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente 

devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação 

do fabricante, marca e medidas. 

26 1200 PÇ 

Tela para pintura material de aprendizado em 100% algodão, madeira de 

reflorestamento medindo  60cm x 90 cm, podendo ser usado diversos tipos de 

tintas. Acondicionado individualmente em embalagem plástica transparente 

devidamente lacrado. Constar na embalagem do produto: dados de identificação 

do fabricante, marca e medidas. 

27 800 FR 

Tinta guache, azul, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

28 800 FR 

Tinta guache, branco, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

29 800 FR 

Tinta guache, laranja, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

30 800 FR 

Tinta guache, magenta, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

31 800 FR 

Tinta guache, marrom, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

32 800 FR 

Tinta guache, preto, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 
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33 800 FR 

Tinta guache, verde, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de resina,  

água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e miscíveis 

entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. Acondicionado em 

frasco com marca, dados do fabricante e composição. Certificado pelo inmetro 

34 800 FR 

Tinta guache, vermelho, pote 250 ml, solúvel em água, composta a base de 

resina,  água, pigmentos, carga e conservante, tampa rosqueável, cores vivas e 

miscíveis entre si, atóxica, indicada para pintura sobre papéis em geral. 

Acondicionado em frasco com marca, dados do fabricante e composição. 

Certificado pelo inmetro 

35 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor azul 

36 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor amarelo 

37 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor verde 

38 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor vermelho 

39 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor preto 

40 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor branco 
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41 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor marrom 

42 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor rosa 

43 600 FR 

Tinta spray aerosol a base de resinas acrílicas de secagem rápida e ótima 

resistência as intempéries, proporcionam excelentes acabamentos, poder de 

cobertura e efeito decorativo. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos 

para aplicações em ferro, aço, madeira, cerâmica, gesso, entre outros, contendo 

no minimo 330 ml. Na cor laranja 

 

Lote 07 

  

ITEM QUANT. UND. Descrição 

1 1200 UNI 

Apontador duplo oval com depósito apontador fabricado Corpo Em 

Resina Termoplástica E Lâmina Em Aço Inoxidável Temperado. 

Produto Certificado Inmetro.  

2 210 PCT 

Bastão de cola quente, com espessura grossa de aproximadamente 

11,1 mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, 

acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser 

utilizado somente em pistola.  

3 210 PCT 

Bastão de cola quente, com espessura fina de aproximadamente 7,2 

mm, medindo aproximadamente 300 mm de comprimento, 

acondicionado em pacote contendo 1 kg. O produto deverá ser 

utilizado somente em pistola.  

4 2000 UNI 

Borracha macia retangular, indicada para apagar escritas a lápis, 

medindo aproximadamente 40 X 28 X 10 Mm. Gravada no próprio 

produto, a marca e código de barras, composição Resinas Sintéticas E 

Óleos Especiais, atóxico. Produto Certificado Inmetro 

5 5000 UNI 

Caneta esferografica, carga removivel, na cor azul, escrita media 1,0 

mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do 

material. Tampa com furo de sergurança respiro anti-asfixiante, haste 

para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, 
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não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da 

caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar 

ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com 

certificação do inmetro. 

6 5000 UNI 

Caneta esferografica, carga removivel, na cor preta, escrita media 1,0 

mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do 

material. Tampa com furo de sergurança respiro anti-asfixiante, haste 

para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, 

não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da 

caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar 

ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Com 

certificação do inmetro. 

7 5000 UNI 

Caneta esferografica, carga removivel, na cor vermelha, escrita media 

1,0 mm ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo 

transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas 

no corpo do material. Tampa com furo de sergurança respiro anti-

asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço 

uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 

retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não 

poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 

validade. Com certificação do inmetro. 

8 220 UNI 

Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de 

secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , 

na cor azul. 

9 220 UNI 

Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de 

secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , 

na cor preta. 

10 100 UNI 

Caneta hidrográfica ponta porosa , ponta extra fina 0.4, tinta de 

secagem rápida, ideal para escrever e desenhar, formato ergonômico , 

na cor vermelha. 

11 15000 FR 

Cola branca com 1000g lavável, para uso escolar, composição: resina 

de pva, produto atóxico; frasco leitoso, bico aplicador econômico. 

Produto certificado pelo inmetro. 

12 700 CXS 

Cola branca líquida 90g, Composição: acetato de polivinila, com 

trava de proteção e espátula espalhadora. Produto atóxico e lavavel 

Produto certificado pelo inmetro. Caixa contendo 12 unidades 

13 1504 TB 

Cola bastão 10g, fabricada com resinas sintéticas, 

polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem 

rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro. 
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14 1700 TB 

Cola bastão 20g, fabricada com resinas sintéticas, 

polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem 

rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro. 

15 1850 UNI 

Cola bastão 40g, fabricada com resinas sintéticas, 

polivinilpirrolidona, água e conservantes, multiuso, lavável, secagem 

rápida, atóxica. produto certificado pelo inmetro. 

16 3000 CX 

Cola liquida colorida com gliter para uso em blocagem, papel, papel 

cartao, cartolina; a base de resina de pva, gliter e consevantes; 

atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco com bico 

economico; pesando 23 gr, cada frasco; nas cores azul, vermelha, 

verde, ouro, prata e cristal; em caixa com 6 frasco. Certificação do 

inmetro . 

17 10000 CX 

Cola liquida colorida com gliter 12 cores,  para uso em blocagem, 

papel, papel cartao, cartolina; a base de resina de pva, gliter e 

consevantes; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco com 

bico economico; pesando 23 gr, cada frasco. produto certificado pelo 

inmetro. 

18 150 FR 

Cola instantânea - aplicação recomendado para: porcelana, metal, 

borracha, couro, madeira, e alguns tipos de plástico, bico 

antientupimento, bisnaga com 3g. 

19 3000 CX 

Giz escolar; na cor colorido; formato cilíndrico; comum; medindo 

81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e 

plastificado. Caixa contendo 50 palitos  

20 3000 CX 

Giz escolar; na cor branco; formato cilíndrico; comum; medindo 

81mm x 10mm (comprimento x diâmetro), não tóxico antialérgico e 

plastificado. Caixa contendo 50 palitos  

21 60 CX 

Lápis de cor, 24 cores, fabricado com madeira reflorestada, formato 

sextavado, mina macia Corpo medindo no mínimo 175mm 

.Embalagem em papel cartão contendo dados do fabricante, 

composição, tabela de cores,  produto atóxico. Produto certificado 

pelo inmetro e fsc ou cerflor. 

22 15000 UNI 

Lápis preto hb nº2, fabricado com madeira reflorestada, formato 

sextavado, com borracha, mina macia de no mínimo 2mm. Corpo 

medindo no mínimo 175mm contendo. Produto certificado pelo 

inmetro e fsc ou cerflor  

23 12000 UNI 

Lápis preto 2b, formato sextavado, Composição: Madeira 

reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de 

aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo 

inmetro e fsc ou cerflor 
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24 12000 UNI 

Lápis preto 4b, formato sextavado, Composição: Madeira 

reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de 

aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo 

inmetro e fsc ou cerflor 

25 12000 UNI 

Lápis preto 6b, formato sextavado, Composição: Madeira 

reflorestada, grafite, aglutinantes e argila, com mina macia e fácil de 

aponta , corpo medindo no mínimo 175mm. Produto certificado pelo 

inmetro e fsc ou cerflor 

26 120 EST 

Caneta marcador para cd e dvd, na cores diversas, ponta 2mm de 

largura com precisão e secagem rápida, tampa com haste para 

fixação, conter em seu corpo marca do produto. 

27 1964 UNI 

Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 

4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor azul. 

28 1860 UNI 

Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 

4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor preto. 

29 1892 UNI 

Caneta marcadora permanente, com ponta chanfrada de no minimo 

4,5mm, secagem rápida, tinta permanente , atóxico. Na cor vermelho. 

30 12000 UND 

Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, 

secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e 

tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor azul. 

31 12000 UNI 

Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, 

secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e 

tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor preta. 

32 12000 UNI 

Caneta para quadro branco, com ponta redonda de no minimo 4,5mm, 

secagem rápida, composição em resina termoplástica, ponta de fibra e 

tinta atóxica à base de solventes e corantes. Na cor vermelha. 

33 350 TB 

Grafite para lapiseira 0.5 mm, medindo 60 mm, Acondicionado em 

tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites. 

34 350 TB 

Grafite para lapiseira 0.7 mm, medindo 60 mm, acondicionado em 

tubo plástico com tampa abre e fecha, contendo 12 grafites.  

35 350 UNI 

Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite 

de 0,5mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha 

embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e 

escrita em geral. 

36 350 UNI 

Lapiseira, corpo em plástico, ponteira retrátil, utiliza mina de grafite 

de 0,7mm, com mecanismo resistente para avanço de carga, borracha 

embutida na parte traseira, clip removível, ideal para desenhos e 

escrita em geral. 

37 2000 UNI 

Caneta marca texto, amarela , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, 

corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de 
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água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. 

Produto certificado: inmetro 

38 2000 UNI 

Caneta marca texto, azul , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, 

corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de 

água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. 

Produto certificado: inmetro 

39 2000 UNI 

Caneta marca texto, laranja , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, 

corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de 

água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. 

Produto certificado: inmetro 

40 2000 UNI 

Caneta marca texto, verde , ponta chanfrada, tampa antiasfixiante, 

corpo e tampa em resinas termoplásticas. tinta atóxica composta de 

água, corantes e umectantes. pavio de acetato e ponta de fibra. 

Produto certificado: inmetro 

 

Lote 08 

  

ITEM QUANT. 

UND

. Descrição 

1 95 CX 

Envelope branco modelo comercial em off-set produzido em papel 

pesando 63g/m2; sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, medindo 

aproximadamente 114mm x 162mm. caixa de papelão, contendo 1000 

unidade. 

2 110 CX 

Envelope de papelaria produzido em papel kraft natural  com 

aproximadamente 80g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 

mm de altura x 324 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, 

contendo 250 unidade. 

3 60 CX 

Envelope de papelaria produzido em papel offset branco  com 

aproximadamente 90g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 

mm de altura x 360 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, 

contendo 250 unidade. 

4 7 CX 

Envelope de papelaria produzido em papel offset branco  com 

aproximadamente 90g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 125 

mm de altura x 176 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, 

contendo 250 unidade. 
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5 55 CX 

Envelope de papelaria produzido em papel kraft ouro  com 

aproximadamente 80g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 162 

mm de altura x 229 mm de largura. Acondicionado em caixa de papelão, 

contendo 250 unidade. 

6 17 CX 

Envelope branco, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e 63 gramas. 

Acondicionado em caixa de papelão contendo 1000 unidades. 

7 17000 UNI 

Envelope de papelaria produzido em papel offset branco  com 

aproximadamente 90g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 229 

mm de altura x 324 mm de largura. 

8 22 CX 

Envelope para cd/ dvd branco ou colorido, no formato aproximado de 

125x125mm, produzido em papel off- set 75 g/m², com filme de janela 

em acetato ou bopp/bops.  Cx com 250 unid. 

9 280 CX 

Envelope plástico grosso ofício transparente com 4 furos, espessura 0,15, 

medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm. Acondicionado em caixa 

de papelão com 400 unidades. Deverá conter na embalagem: código de 

barras e dados do fabricante.  

10 2100 UNI 

Envelope porta documento em pvc com aba medindo aproximadamente 

100mm x 75mm. 

11 5250 UNI 

Envelope de papelaria produzido em papel kraft ouro  com 

aproximadamente 80g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 110 

mm de altura x 170 mm de largura. 

12 22250 UNI 

Envelope de papelaria produzido em papel kraft  natural com 

aproximadamente 80g/m2,  tipo saco com aba, sem nenhum tipo de 

impressão em seu corpo, com as seguintes dimensões aproximadas 260 

mm de altura x 260 mm de largura. 

13 65 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso, medindo 32,0 mm x 90,0 mm. 

Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 8 etiquetas 

por folha e totalizando 96 etiquetas por caixa. 

14 100 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento 

x 33,9 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 

folhas com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1.400 etiquetas por 

caixa.  
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15 10 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 

279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 

folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por 

caixa.  

16 65 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento 

x 50,8 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 

folhas com 10 etiquetas por folha e totalizando 100 etiquetas por caixa.  

17 120 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 138,11 mm de comprimento 

x 212,73 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 

25 folhas com 2 etiquetas por folha e totalizando 50 etiquetas por caixa. 

18 93 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento 

x 84,6 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 

folhas com 06 etiquetas por folha e totalizando 600 etiquetas por caixa. 

19 70 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso, medindo 101,6 mm de comprimento 

x 25,4 mm de largura, acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 

folhas com 20 etiquetas por folha e totalizando 500 etiquetas por caixa. 

20 65 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a5, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora, composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso, medindo 12,0 mm x 50,0 mm. 

Acondicionado em caixa de papelão contendo 12 folhas com 27 etiquetas 

por folha e totalizando 324 etiquetas por caixa. 

21 70 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso medindo 67,7 mm de comprimento x 99,0 

mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas 

com 08 etiquetas por folhas e totalizando em 800 etiquetas por caixa 

22 65 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso medindo 288,5 mm de comprimento x 200 
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mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 25 folhas 

com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 25 etiquetas por caixa 

23 70 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso medindo 21,2 mm de comprimento x 38,2 

mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas 

com 65 etiquetas por folhas e totalizando em 6500 etiquetas por caixa 

24 66 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso medindo 16,93 mm de comprimento x 

44,45 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 10 

folhas com 60 etiquetas por folhas e totalizando em 600 etiquetas por 

caixa 

25 12 CXS 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso medindo 33,9 mm de comprimento x 99,0 

mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas 

com 16 etiquetas por folhas e totalizando em 1600 etiquetas por caixa 

26 35 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato a-4, indicada para uso manual, 

por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de papel 

com adesivo acrílico aquoso medindo 38,1 mm de comprimento x 99,0 

mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 folhas 

com 14 etiquetas por folhas e totalizando em 1400 etiquetas por caixa 

27 70 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso medindo 25,4 mm de comprimento x 

66,7 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 

folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 3000 etiquetas por 

caixa 

28 300 PCT 

Etiquetas adesivas para uso especiais, em folhas formato carta, para 

impressão em ink-jet/ laser, tamanho 25,4 x 66,7 mm, cantos 

arredondados, cor amarela fluorescente, acondicionada em caixa de 

papelão, contendo 5 folhas com 30 etiquetas por folhas e totalizando em 

150 etiquetas por caixa 

29 29000 UNI 

Envelope plástico medio ofício transparente com 4 furos, espessura 0,10, 

medindo aproximadamente 240 mm x 330 mm. 

30 4 CX 

Etiqueta auto adesiva branca, em formato carta, indicada para uso 

manual, por computador, máquina de escrever ou copiadora composta de 

papel com adesivo acrílico aquoso medindo 215,9 mm de comprimento x 

279,4 mm de largura. Acondicionada em caixa de papelão, contendo 100 
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folhas com 01 etiquetas por folhas e totalizando em 100 etiquetas por 

caixa. 

31 2400 RL 

Fita adesiva colorida azul 12 x 10. Composição: filme de polipropileno 

bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água  

32 1500 RL 

Fita adesiva colorida amarelo 12 x 10. Composição: filme de 

polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água  

33 1500 RL 

Fita adesiva colorida preta 12 x 10. Composição: filme de polipropileno 

bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água  

34 900 RL 

Fita adesiva colorida verde 12 x 10. Composição: filme de polipropileno 

bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água  

35 2400 RL 

Fita adesiva colorida vermelho 12 x 10. Composição: filme de 

polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico a base de água  

36 250 RL 

Fita adesiva dupla face, medindo no minimo 12mm x 30 m, produzida 

em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os 

lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos 

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, 

fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 

identificações, vedações, etc  

37 2100 RL 

Fita adesiva dupla face, medindo no minimo 18mm x 30 m, produzida 

em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os 

lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos 

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, 

fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 

identificações, vedações, etc  

38 220 RL 

Fita adesiva dupla face, medindo no minimo  24mm x 30 m, produzida 

em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os 

lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos 

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, 

fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 

identificações, vedações, etc  

39 600 RL 

Fita adesiva dupla face, medindo no minimo  48mm x 30 m, produzida 

em Filme Polipropileno bi-orientado coberto com adesivo de ambos os 

lados, adesivo em Acrílico à base de água. Utilizada para trabalhos 

escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, 

fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 

identificações, vedações, etc  

40 700 RL 

Fita adesiva marrom na medida 48mm x 45m, composta por Filme de 

Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em 

papelão,  
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41 1200 RL 

Fita adesiva transparente na medida 48mm x 45m, composta por Filme 

de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água e tubo em 

papelão,  

42 704 RL 

Fita adesiva transparente, medindo 12 mm x 65 m, produzida em Filme 

de Polipropileno bi-orientado, adesivo em Acrílico à base de água. 

43 1200 RL 

Fita adesiva transparente na medida no minimo 18mm x 50m, composta 

por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água 

e tubo em papelão,  

44 878 RL 

Fita adesiva transparente na medida no minimo 24mm x 50m, composta 

por Filme de Polipropileno bi-orientado, adesivo Acrílico à base de água 

e tubo em papelão,  

45 2000 RL 

Fita crepe adesiva, medindo no minimo 18 mm x 50 m, produzida em 

Papel Crepado saturado com solução que o torna resistente e 

impermeável, adesivo em Borracha Natural e Resinas Sintéticas. 

Utilizada para trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de 

pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, reformas, 

emendas, reparos, identificações, vedações, etc 

46 20 RL 

Fita mágica invisível, super adesiva, medindo 19mm x 33m, 

apresentando corte fácil e grande resistência.  

47 70 RL 

Fita plástica zebrada em Filme de Polietileno. na cor amarela e preta, 

medindo 70 mm de largura x 200 m de comprimento.  

48 55 RL 

Fitilho em rolo de aproximadamente 1kg, produzido em plástico 

reciclável, com boa resistência mecânica, de fácil manipulação. Produto 

ideal para proteger caixas e objetos em seu transporte. 

49 600 PCT 

Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, 

na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, 

medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 4 blocos 

com 100 folhas. Composição: papel e adesivo acrílico. 

50 600 UNI 

Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, 

na cor amarela. Acondicionado individualmente em embalagem plástica, 

medindo 76 mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 

folhas. Composição: papel e adesivo acrílico. 

51 400 CX 

Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo 36,5 x 81,0, 

acondicionada em caixa de papelão  contendo  16.000 etiquetas. 

52 400 CX 

Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 36,5 x 88,9, 

acondicionada em caixa de papelão  contendo  8.000 etiquetas. 

53 400 CX 

Etiqueta auto adesiva matricial contendo 2 carreiras medindo 23,8 x 70,0, 

acondicionada em caixa de papelão  contendo  12.000 etiquetas. 

54 400 CX 

Etiqueta auto adesiva matricial contendo 4 carreiras medindo  15,34 x 

50,8 , acondicionada em caixa de papelão  contendo  36.000 etiquetas. 
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55 400 CX 

Etiqueta auto adesiva  matricial contendo 3 carreiras medindo 23,8 x 

88,9, acondicionada em caixa de papelão  contendo  18.000 etiquetas. 

56 400 CX 

Etiqueta auto adesiva  matricial contendo 1 carreiras 49,2 x 148,0, 

acondicionada em caixa de papelão  contendo  3.000 etiquetas. 

57 400 CX 

Etiqueta auto adesiva  matricial contendo 2 carreiras 36,5 x 106,68, 

acondicionada em caixa de papelão  contendo  8.000 etiquetas. 

 

Lote 09 

  

ITEM QTD UND. Descrição 

1 8000 Und 

Caixa para arquivo morto em plástico corrugado,  medindo 

aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor azul. 

2 1000 Und 

Caixa para arquivo morto em plástico corrugado,  medindo 

aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor amarelo. 

3 1000 Und 

Caixa para arquivo morto em plástico corrugado,  medindo 

aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor preto. 

4 1000 Und 

Caixa para arquivo morto em plástico corrugado,  medindo 

aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor verde. 

5 1000 Und 

Caixa para arquivo morto em plástico corrugado,  medindo 

aproximadamente 250mm x 130mm x 350mm, na cor vermelho. 

6 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 20mm , na cor azul 

7 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 20mm , na cor amarelo 

8 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 20mm , na cor verde 

9 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 20mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 20mm , na cor vermelho 

10 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 35mm , na cor azul 

11 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 35mm , na cor amarelo 

12 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 35mm , na cor verde 

13 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 35mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 35mm , na cor vermelho 

14 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 55mm , na cor azul 
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15 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 55mm , na cor amarelo 

16 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 55mm , na cor verde 

17 5000 Und 

Pasta modelo polionda com abas e elástico, com lombada de 55mm,  

medidas aproximadas  245mm x 335mm x 55mm , na cor vermelho 

18 5000 Und 

Pasta plástica meio ofício com aba,  medindo aproximadamente 245mm x 

183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor fume. 

19 5000 Und 

Pasta plástica meio ofício com aba,  medindo aproximadamente 245mm x 

183mm. , confeccionada em material plástico polipropileno.na cor cristal. 

20 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul. 

21 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor amarelo. 

22 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor branca. 

23 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor preta. 

24 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor vermelha. 

25 5000 Und 

Pasta com aba e elástico, em cartão duplex plastificado no tamanho 

aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde. 

26 5000 Und 

Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no 

tamanho oficio aproximado de 340mm x 230mm. Na cor cristal.  

27 5000 Und 

Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no 

tamanho oficio aproximado de 340mm x 230mm. Na cor fume.  

28 5000 Und 

Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no 

tamanho oficio aproximado de 340mm x 230mm. Na cor azul.  

29 5000 Und 

Pasta com aba e elástico fina, em material plástico de ótima qualidade; no 

tamanho oficio aproximado de 340mm x 230mm. Na cor verde.  

30 1200 Und 

Pasta arquivo registrador de a a/z ofício larga, medindo aproximadamente  

345 mm de altura x 280mm de largura x 80 mm de lombada, confeccionada 

em papel cartão com espessura de 2mm, o produto deverá vir com gancho 

interno de alta qualidade, trava abre e fecha e protetor para as folhas de 

plástico resistente. 

31 6600 Und 

Pasta suspensa kraft completa, gramatura aproximada 200g. Cada pasta 

deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico e 

duas hastes plásticas. 

32 100 Cxs 

Visor e etiqueta para pasta suspensa produzidas em cartolina 120 g/m2 

branca e visor de pvc.  Com 50 unidades. 
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33 500 UND 

Pasta catálogo com 100 envelopes. Espessura de 0,10, revestida com pvc 

preto 0,20, contendo 04 colchete ou parafuso, com visor em cristal, nas 

medidas aproxiamdas 243mm x 333mm.  

34 30 Und 

Caixa dupla articulável para correspondência, na cor fumê, fabricada em 

poliestireno, com abertura frontal facilitando o manuseio, o fluxo e a 

visualização de documentos, medindo aproximadamente 37 cm x 26 cm x 

10 cm. 

35 200 Und 

Caixa fichário para fichas padronizadas 5 X 8 sem índice, com base 

metálica e tampa em acrílico na cor fumê. Acondicionado em caixa de 

papelão contendo informações do produto. 

36 150 Und 

Pasta plástica a4 ou oficio com 31 divisórias , na cor cristal ou fumê, tipo 

sanfonada, produzida em material plástico de alta qualidade, medindo  

aproximadamente 335 mm x 235 mm, com elásticos para fechamento. 

 

4 – FORMA DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / FORMA DE PAGAMENTO 

Dispositivo legal: Art.3º, I, da Lei 10.520/02 

As solicitações dos produtos serão feitas pela divisão de compras mediante o Pedido de Fornecimento 

e/ou pela Diretoria/Divisão interessada; 

É necessário o prévio agendamento das entregas junto à Divisão vinculada ao Pedido de Fornecimento 

(PF) e/ou Contrato onde constarão os dados para contato e entrega; 

Suas embalagens deverão apresentar rotulagem onde constem:  

Nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e nome do responsável técnico;  

Instruções de uso (quando for o caso);  

Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;  

Número de telefone para atendimento ao consumidor;  

O rótulo não pode estar rasgado, descolado, manchado ou ilegível. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da emissão do Atestado de Recebimento, 

diretamente no Banco onde a DENTENTORA possui conta 

Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no 

primeiro dia útil imediatamente subsequente; 
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Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do 

prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização do 

documento fiscal; 

5 – LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

ALMOXARIFADO CENTRAL 

Praça José Rodrigues do Nascimento, No. 30 – Agua Fria  - Cajamar/SP  | Fone: 11 4446-7699 

 

6 – PRAZO DE ENTREGA / VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 As entregas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais da Prefeitura e em prazo 

de máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do Pedido de Fornecimento – PF e/ou 

Ordem de serviço, conforme contrato; 
            Vigência da Ata de Registro de preço 12 meses  

7 – VALIDADE DO PRODUTO OU GARANTIA DOS SERVIÇOS  

 Os produtos que apresentarem vida útil mensurável, deverão ter validade de 12 (doze) 

meses a partir da data do envaze/empacotamento, devendo ser entregue a Administração com 

validade de consumo de no mínimo 03 (três) meses 

 Constadas irregularidades no objeto, a Prefeitura, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

poderá: 

 Rejeita-lo no todo ou em parte se não corresponder a especificações do edital, 

determinando a sua substituição; 

 Determinar sua complementação se houver diferença de quantidade; 

 As Irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contatos 

do recebimento pelo adjudicatário da notificação por escrito, mantido o preço incialmente 

contratado. 
 

8 – AMOSTRA DOS PRODUTOS 

A empresa vencedora deverá apresentar declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por 

representante legal do Licitante, de que a empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente 

vencedora de um dos lotes do certame, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
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próximo dia útil do encerramento da sessão, 01 (uma) amostra de todos os itens que compõe o Lote, 

conforme Termo de Referência 

 

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal do Licitante, de que a 

empresa apresentará, caso sagre-se provisoriamente vencedora do certame, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados a partir do próximo dia útil do encerramento da sessão, a documentação 

técnica indicada no Termo de Referência. 

 

Será desclassificada a proposta da licitante que não apresentar as amostras e/ou documentação, que 

não apresentar a amostra de todas os itens que compõe o lote e/ou   em caso das amostras e/ou  não 

serem aprovados. Nessa hipótese, haverá a convocação das demais propostas das licitantes 

classificadas, para nova sessão pública, ocasião em que se reabrirá a negociação, respeitada a ordem 

de classificação, devendo, no entanto, todas as licitantes classificadas apresentarem na data designada 

para a realização da sessão as suas amostras e independentemente de sua classificação 

9– OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

a) Obrigações da Contratada: 

b) A CONTRATADA se compromete a cumprir as obrigações abaixo descritas, além daquelas 

decorrentes direta ou indiretamente do presente contrato: 

c) A CONTRATADA deverá prestar os serviços objeto do presente contrato, conforme solicitação 

do CONTRATANTE, e de acordo com a proposta apresentada. 

d) Deverão ser respeitadas as descrições dos serviços definidas no Termo de Referência. 

e) Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados, que será enviada ao CONTRATANTE por 

conta própria ou por terceiro; 

f) Agilizar a imediata correção das falhas apontadas pelo CONTRATANTE, concernente a 

execução do presente contrato; 

g) Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 

h) Declarar estar em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. 
i) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles 

praticados, bem como por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros no período 

de prestação de serviços ao CONTRATANTE, inclusive durante a locomoção e transporte de 

equipamentos e pessoal aos locais de trabalho. 

j) Responder, a qualquer tempo, pela qualidade dos serviços prestados.  
k) Comparecer, sempre que solicitada, a sede da fiscalização, em horário por esta estabelecido, a 

fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão realizar-se em outros locais. 

l) Observar, no decorrer do Contrato, todos os termos da Lei Federal no. 8.666/93 e normas 

complementares. 
m) Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação e condições de assinatura do contrato 
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exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a 

unidade requisitante, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, podendo 

a Administração requerer a sua comprovação, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato. 
n) Parágrafo Único - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 

Administração. 

o) Obrigações da Contratante: 

p) Dispositivo legal: art. 3º, inciso I, da Lei Federal nº.10.520/2002 

q) Disponibilizar para a realização dos serviços contratados, profissional específico, indicado pelo 

CONTRATANTE, para acompanhamento e a fiscalização dos serviços bem como notificar a 

CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos 

serviços objeto do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

10 – SECRETARIAS PARTICIPANTES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Farão parte da dotação orçamentária, todas as secretarias que compõem a estrutura da Prefeitura 

Municipal de Cajamar, cujo recursos serão disponibilizados em ficha orçamentaria especifica.  

11 – FISCAL DO CONTRATO 

Fica designado como fiscal do contrato a servidora Vanusa Alexandre da Silva 

12 – DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1. Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, compatível com o objeto do presente certame, indicando 

quantidades de no mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades de cada item 

licitado e ofertado, conforme estipulado pela Súmula 24 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo – TCE.  

 
 


