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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1.0  presente termo de referência tem por objeto a conteatação de e m p r^  para fornecimento 
de material de consumo (expediente) de interesse da administração Municipal, observando as 
especificações constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A necessidade diária de manutenção das diversas secretarias municipais através da 
aquisição de materiais de expediente. Tal aquisição constantes do presente termo é 
imprescindível para as ati\ddades da Administração Pública Municipal. Os quantitativos dos 
itens foram estimados pelos responsáveis das Secretarias Municipais, visando suprir a demanda 
da mesma.

3. VALOR ESTIMADO:

3.1. Estima-se o valor de R S ________(.___________\  considerado como estimativa para o
objeto do presente termo de referência, será determinado com b a^  na média aritmética simples 
dos orçamentos recebidos.

4. ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

4.1. As especificações, quantitativos e dotações orçamentárias do objeto a serem adquiridos, e 
demais exigências, são as seguintes;

Item D escrito /A p iÊ ’ Uiíd Qld. P. U nit P. Total

1

Agenda permanente tipo executiva com uma 
folha para cada dia, índice telefônico, caj» de 
papelão 2100g/m^ no formato mínimo de 
13,3xl9,5cm, embalagem individual em 
caixa, número mínimo de páginas 384, cor 
preta.

Und 10

2 Alfinete |w a  mai», medindo 15mm, caixa 
com 50 unidades. cx 20

3
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor azul, 
no tamanho n° 04.

Und 10

4
Almofada para carimbo em plástico, com 
almoteda de feltro e entitamento, na cor preta, 
no tamanho n° 04.

Und 10

5 Apagador para quadro branco no tamanho 
normal. Und 20

6 Apontador de lápis de ^aílico com deposito 
e lâmina de aço antiferrugem. Und 400

7 Apontador de lápis de acrílico com lâmina de 
aço carbono com dbposito. Und 20
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8 Balões em cores variolas, pacote com 50 
unidades. Pet 400

9 Binder clips colorido 19mm, caixa 40 
unidades. Cx 20

10 Bloco de papel para anotações medindo 8x9,5 
cm sem pauta com 100 folhas. Bloco 34

11 Bloco de recado auto adesivo, nas dimensões 
de 38x50 mm, bloco com 100 folhas. Bloco 20

12
Bloco para recado (post it) tipo auto adesivo 
medindo 76xl02mm pacote com 1 bloco 
contendo 100 fls, amarelo.

Pet 120

13
Borracha bicolor, para lápis/tinta 
(vermelha/azul) medintk) 47,1 x 1,8 x 
0,07cm.

Und 240

14 Borracha branca para lápis, medindo 
20x40xl0mm. Und 40

15
Borracha de látex para lápis no formato 
retangular medindo 43x 21x 12 mm na cor 
branca.

Und 400

16
Borracha de vinil com protetor de plástico 
para desenho, no formato retangular, 
medindo 42x21x1 Imm, branca.

Und 60

17
Caderno de capa dura, costurado com 96fls, 
no formato 200 x 275 mm, c£^as 
diversificadas.

Und 100

18 Caderno de matéria com 200fls, capa dura e 
diversificada, com arame. Und 100

19

Caixa arquivo, desmontável, em plástico 
polionda, medidas mínimas aproximadas de 
135mm x 250mm x 350mm, com áreas de 
picote de fácil remoção, com vincos para 
facilitar a montagem, trava lateral, espessura 
mínima de 2,5mm, giamatura superior a 
350g/m2, cores a definir.

Und 500

20
Calculadora media (lOcmxlScm), 
fimeionamento manual tipo comum, a 
bateria, com 09 dígitos e 04 operações.

Und 10

21 Caneta corretiva secagem rápida, ponta 
metálica, ultra resistente, com 6ml cada. Und 140

22

Caneta esferográfica - a?iil, escrita média 
corpo em plástico transf^rente, sextavado, 
ponta de timgstênio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tam iso superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tam ja, febricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem; caixa 
com 50 imidades.

Cá 50
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23

Caneta esferográfica - preta, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungsténio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tami», fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem; caixa 
com 50 unidades.

Cx 50

24 Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor azul. Und 20

25
Canela esferográfica escrita fina com c»rpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor 
preta.

Und 20

26
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor azul, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm.

Und 10

27
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor laranja, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 10

28
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor rosa, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do tiaço 2,5 e 5,0mm

Und 10

29
Canete marca texto com ponta chanfiada, na 
cor verde, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 10

30
Caneta tipo hidrocor à base de agua, não 
tóxico, em cores variadas, ponta firme de 
feltro fina, caixa com 12 imidades.

Cx 30

31 Capa para encadernação na cor azul, medindo 
210x297mm tamanho a4. Und 40

32 Cartolina 180g^m ,̂ medindo 67x50cm, cores 
variadas. Folha 40

33 Cartolina tipo guache na gramatura 180 g/m  ̂
medindo 67x50 cm cores variadas. Und 20

34 Cartolina, cores leves e variadas. Med. 
Aprox. 500mmx600mm, gramatura de 150 g. Und 60

35 Clips colorido aço epóxi 5 minis, sortidas, 
caixa com 50 unidades. Cx 20

36 Clips niquelado n® 2/0, caixa com 100 
unidades. Cx 60

37 Clips niquelado n° 3/0, caixa com 100 
uttidades. Cx 60

38 Clips niquelado n® 4/0, para papel, raixa com 
100 unidades. Cx 20

39 Clips niquelado n“ 8/0, caixa com 100 
unidades. Cx 20
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40 Clips para papel, niquelado, tipo aço inox n° 
1, caixa com 100 unidades. Cx 60

41 Cola adesiva instantânea de uso geral, base de 
resina sintética, tipo superbonder com 3g. Und 10

42 Cola branca em bastão frasco com lOg, base 
giratória, não tóxica. Und 200

43 Cola em bastão 12 x 280 mm embalagem com 
6 bastões. cart. 10

44 Cola gliterada, caixa com 06 embal. De 25g 
cores variadas. Und 10

45 Cola para isopor, atóxica e secagem rápida, 
embal. Com 90g. Und 60

46
Cola plástica escolar, cor branca, em fiasco 
de 500 ml, com utilidade comprovada jKira 
colar madeira, papel, papelão, tecido, etc.

Und 160

47

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em frasco de lOOOml, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 100

48 Colchete em aço latonado, n° 10, caixa com 
72 unidades. Cx 40

49 Colchete em aço latonado, n° 11, caixa com 
72 unidades Cx 20

50 Colchete em aço latonado, n° 12, caixa com 
72 unidades O 20

51 Colchete em aço latonado, n° 13, caixa com 
72 unidades Cx 20

52 Colchete em aço latonado, n° 14, caixa com 
72 unidades Cx 20

53 Colchete em aço latonado, n° 15, caixa com 
72 unidades Cx 20

54 Colchete em aço latonado, n° 2, caixa com 72 
unidades (2x 20

55 Colchete em aço latonado, n° 3, caiara com 72 
unidades Cx 20

56 Colchete em aço latonado, n° 4, caixa com 72 
unidades Cx 20

57 Colchete em aço latonado, n° 5, caixa com 72 
unidades Cx 20

58 Colchete em ̂ o  latonado, n° 6, caí}ra com 72 
unidades Cx 20

59 Colchete em aço latonado, n° 7, caixa com 72 
unidades Cx 20

60 Colchete em aço latonado, n° 8, caixa com 72 
unidades Cx 20

61 Colchete em aço latonado, n° 9, cai?ra com 72 
imidades Cx 10
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62

Corretivo liquido, para corrigir texto 
impresso, em frasco com 18ml, não tóxico, 
composição: veículo acuoso, dis[K:rsantes e 
dióxido de titânio

Und 20

63 Corretivo seco em fita de resina e poliéster 
5mmx6m Und 20

64 Divisórias para pasta az ofício pacote com 06 
unidades Pet 100

65
E V a nas cores: vermelho, verde, amarelo, 
branco, laranja, preto, azul e marrom sendo 
50 de cada cor

F1 150

66

Elástico em látex (liga), caixinha com 25 g no 
mínimo, com bastante elasticidacte e de 
elevada resistência ao calor e umidade. Sem 
perder a consistência

Cx 100

67 Envelope branco, tamanho 260x360 mm 
(médio), papel com 90 g. Und 500

68 Envelope branco, tipo a4, tamanho 229x324 
mm (médio), papel com 90 g. Und 500

69 Envelope em papel p^rdo na cor ouro, 
medindo 240x340 mm Und 500

70 Envelope em papel tipo saco, na cor parda, 
medindo 310x410 mm Und 500

71 Envelope Kiall natural tam. 180x250mm Und 250
72 Envelope Kraft natural tam. 260x360mm Und 250
73 Envelope Kraft natural tam. 310x410mm Und 250

74 Envelope pardo tamanho a4 medindo 
229x324mm Und 250

75 Envelope pardo tamanho grande medindo 
aproximadamente 310x41 Omm Und 250

76 Envelope pwdo tamanho médio 
260mmx360mm Und 250

77 Escarcela a/e elástica pp transparente Und 100
78 Escarcela com ferragem transparente Und 100
79 Escarcela pp transparente 20mm Und 100

80
Espiral tamanho 12mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 100 
unidades

Pet 10

81
Espiral tamanho 20mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 70 
unidades

Pet 10

82
Espiral tamanho 50mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 12 
unidades

Pet 10

83 Estilete com corpo de plástico e lâmina em 
aço inox, resistente e larga, medindo 15cm 3 Und 20
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84

Etiqueta autoadesiva tamanho 67,7 x 
99,0mm, em folha tam. A4 com 8 etiquetas 
por folha, distiíbmdas formando colunas 
sobre o papel protetor silíconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 25

85

Etiqueta autoadesiva tamanho 55,8 x 
99,0mm, em folha tam. A4, com 10 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 25

86
Extrator de grampos tipo alavanca, em aço 
cromado ou niquelado, comprimento de 12, 
largura 2cm

Und 20

87 Fita adesiva de papel tipo gomada medindo 
50x50cm Und 20

88 Fita adesiva de polipropileno medindo 
50x50mm, transparente Und 20

89 Fita adesiva transparente tamanho 10x30 Und 10

90

Fita dupla face com dorso em acetato de 
celulose, coberto com adesivo e, ambos os 
lados, protegido por papel Kraft, medindo 
121 mmx30 mm, na cor branca

Und 6

91 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de lOmm Fl 20

92 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de 15mm F1 20

93

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
grande, capacidade para grampear 100 folhas 
no mínimo, na gramatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 28x17 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções: grampeia, prega e 
alfineta

Und 4

94

Grampeador de mesa para i^pel, tamanho 
pequeno, capacidade para grampear 25 folhas 
no mínimo na gramatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 14x0,5 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções: grampeia, prega e 
alfineta

Und 10

95 Grampeador em metei, com capacidacte para 
furar no mínimo 100 folhas Und 10

96 Gramj^ador grande em metei, com 
capacidade para grami^ar até 50 folhas; 26/6 Und 10
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97

Grampeador médio de mesa metálico, 
capacidade para grampear no mínimo 30 
folhas, fabricado em chapa de aço, base 
fechamento do grampo com 2 posições 
(fechado e aberto), com acabamento 
niquelado, estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática, capacidade de carga de 
meio tente de grampos 26/6. Utiliza grampos 
24/6 e 26/6

Und 10

98
Grampeador médio em metal, com 
capacidade para grampear até 25 fis, para 
grampos 26/6, dimensão: 20x5x9mm

Und 10

99
Grampo de aço galvanizado para grampeador 
industrial n” 23/24, grampeia no mínimo 230 
follm  de papel a4, caixa com 1000 grampos

Cx 20

100 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/10, caixa com 1.000 unidades Cx 20

101 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/13, caixa com 5.000 unidades Cx 20

102 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/20, caijra com 1.000 unidades Cx 20

103 Grampo para grami^ador em aço niquelado 
medindo 23/8, caixa com 1.000 u n id a ^ Cx 20

104 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 26/6, caixa com 5.000 unidades Cx 20

105 Lâmina em aço para estilete largo, estojo com 
10 unidades Pct 8

106 Lápis de cera tipo gizão, caixa com 12 cores Cx 100

107

Lápis de cor (cores vivas e intensas), 
produzido em madeira, tamanho grande, 
caixa com 12 cores lápis hb n° 2, escrita 
macia, medindo aproximadamente 17,5cm, 
apontados, corpo em madeira

Cx 100

108
Lapiseira grafite n° 0,05, maanismo 
resistente (w a avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 10

109
Lapiseira grafite n° 0,07, mecanismo 
resistente j«ra avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 10

110
Lapiseira grafite n° 0,09, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 10

111

Lapiseira técnica n" 0,5 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 10
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112

Lapiseira técnica n° 0,7 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhiste e projetista e 
borracha f»ra correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 10

113

Lapiseira técnica n° 0,9 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. <3om caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 10

114
Livro ata com 200 folhas, contendo termo de 
abertura e folhas numeradas, capa dma na cor 
preta.

Und 12

115 Livro de ponto com 160 folhas Und 12

116 Livro de protocolo com 1000 folhas, em 
impressão anvenso e verso de cada folha Und 12

117
Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 
com lOOfls numeradas, medindo 320mm x 
220mm

Und 12

118
Livro de registro de protocolo com 200fls 
numeradas frente e verso, capa em papelão, 
medindo 215xl57mm.

Und 12

119 Mina de grafite na espessura 0,5mm com 
textura 2b, caixa 12 unidades Cx 8

120 Mina de grafite na espessura 0,7mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 8

121 Mina de grafite na espessura 0,9mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Ck 8

122 Papel a4 medindo 297x 420 mm, gramatura 
75 g/m^ branco. Res 100

123 Papel a4 coche, 170m/g^ 210x297mm, 
pacote com 50 fls Pct 20

124 Papel a4 na cor amarelo, pacote com 100 fls. Pct 50
125 Papel a4 na cor azul, pacote com 100 fls. Pct 50
126 Papel a4 na cor rosa, pacote com 100 fls. Pct 50
127 Papel a4 na cor verde, pacote com 100 fls. Pct 50

128
Papel vergê branco, embalagem com 100 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
80g.

Embai 30

129
Papel vergê salmão, embalagem com 50 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
120g.

Embai 30

130
Papel almaço com pauta n°04, em papel 
ai^rgaminhado, ira gramatura de 756/m^ 
medindo 210x297mm

Resma 50

131 Papel almaço sem pauta, caderno com 10 
folhas, cor branca Resma 50

132 Papel carbono preto ofício hc-211 pacote com 
100 folhas Cx 10
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133

Papel fotográfico, tamanho a4, brilhante a 
prova d’àgua, para impressão de foto, alto 
brilho, secagem instantânea, 180 gr/m^ 
comimtível para impressora inkjet hp, canon, 
epson, lemax, embal^em com 50 folhas.

Pct 10

134 Papel oficio 2 medindo 216x330mm, cor 
branco, multifuncional. Res 100

135 Papel reciclado a4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m^. Res 20

136 Pasta az de plástico tipo file transparente 
medindo 350mmx 280mm com grampo mola. Und 20

137
Pasta az em papelão reforçado, plastificada, 
grande, medindo 280mmx370mm com dorso 
85mm, ferragem de pressão.

Und 100

138
Pasta az em plástico transparente, montada, 
tamanho ofício, dorso largo, com ferragem de 
pressão, em 06 cores variadas.

Und 100

139
Pasta az pequena simples, em papelão 
reforçado com lombada de 50mm, meando 
215x297mm, com ferragem de pressé).

Und 100

140
Pasta catálogo em paj^l cartão revestida em 
plástico, com 100 envelopes, medindo 
240x340mm. De boa qualidade.

Und 10

141 Pasta com ferragem, em plástico trans|»rente 
resistente, cores suaves de boa qualidade. Und 200

142 Pasta com ferragem, tamanho oficio, de 
plástico transparente, cores variadas. Und 200

143
Pasta em plástico transparente (polietileno) 
com elástico de Icm de dorso transparente, 
tamanho oficio cores variadas.

Und 100

144 Pasta flip tamanho ofício com grampo cor 
cristal. Und 20

145 Pasta para arquivo deslizante tipo suspensa 
vetro lateral. Und 100

146
Pasta plástica transparente laminado, 
poliproleno, com ferragem de plástico 0,35, 
formato 245x340.

Und 100

147
Pasta suspensa corpo em cartão kraft, com 02 
hastes plásticas, visor e etiqueta branca, com 
grampo plástico dimensões: 361x240mm.

Und 200

148
Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho oficio, com ferragem, capa dura 
plastificada marmorizada, cor pardo.

Und 100

149

Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, c ^ ^  dura 
plastificada marmoiizada, nas cores azul, 
verde, laranja, verde limão, rosa, vermelha, 
preto, branca, lilás, pink e amarelo.

Und 400
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150 Percevejo alfinete tipo taça, divereas cores, 
medindo lOmm, caixa com 25 unidades. Cx 20

151

Perfinador de pa{»l, em aço, com aiieituia de 
6mm, no tamanho grande com capacidade 
para perfurar 50 folhas, dimensão; 
17x11,5x1 Icm.

Und 10

152

Perfurador de papel 02 furos, com apoio 
emborrachado, estrutura metálica, com 
capacidade de perfurar entre 30 a 100 folhas, 
sistema de trava, com escala e depósito.

Und 10

153

Perfurador de papel de mesa tamanho médio 
2 furos com espessma 5mm, capacidade para 
perfurar até 30 folhas, sistema (te trava, com 
escala e depósito.

Und 10

154

Perfurador grande com 2 furos apoio da base 
em polietileno, pinos perfuradores e molas 
em aço, com capacidade mínima de perfurar 
100 folhas.

Und 10

155
Pincel atômico com ponta de feltro cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 10

156

Pincel atômico para quadro branco, com 
ponta de feltro do tipo descartável, cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 10

157 Pincel atômico permanentes cores diversas. Cx 10

158

Pistola elétrica aplicadora de cola, corpo 
injetado em plástico. - ponta metálica - 
tensão: 127-220 v c. A. Potência: 45-50 watts 
/ frequência 60 hz.

Und 4

159
Porta caneta sem acrílico fumê, tipo 
conjugado, para lápis, clips e cartão, com 7 
divisões. Medidas: 135xl20x90mm

Und 10

160
Porta canetas em acrílico fumê, tipo 
conjugado, com divisórias para caneta, clips 
e cartão, dimensões: 228 x 65 x 90

Und 6

161 Porta canetas em acrílico na cor cristal, com 
3 divisões. Dimensões; 232 x 79 x 90 Und 8

162 Refil para quadro branco, conteúdo de 5,5 ml, 
cores varí^as. Und 20

163
Régua de plástico de 30cm, com altura 
310mm, largura 26mm e esjressura l,6mm 
transparente.

Und 20

164
Régua de plástico de 50cm, com altura 
510mm, largura 40mm e espessura 3mm 
transparente.

Und 2

165 Régua de prolietileno com 50 cm transparente. Und 40

166 Tecido tnt cores variadas, azul, branco, 
vermelho, verde, amarelo, preto e estampado. Und 100
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167 Tesoura com lâmina em aço inox, 8", cabo de 
plástico emborrachado, tamanho 21 cm. Und 5

168 Tesoura escolar de 13cm, cabo plástico, 
lâmina em aço inoxidável, de boa qualidade. Und 5

169

Tesoura escolar sem jmnta lamina em aço 
inoxidável, com cabo termoplástico 
anatomicamente (do tipo destro), na cor preta, 
tamanho 13 cm.

Und 5

170
Tesoura tamanho médio medindo 16 cm, em 
aço inoxidável, para uso geral, ponta rete e 
cabo de plástico, formato anatômico.

Und 5

171 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor azul, frasco de 30ml. Und 20

172 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor preta, frasco de 30ml. Und 10

173 Umedecedor para dedos, creme 
antibacteriano, pote com 16 g. Und 20

TOTAL EM R$
----------------------------------------- JÇ--------

Item D e^ríçâo/I^Bdeb . » 'Undi^ Q t i P.IÜBit. P. Xotai

174

Agenda permanente tipo executiva com uma 
folha para cada dia, índice telefônico, capa de 
papelão 2100g/m^ no formato mínimo de 
13,3x19,5cm, embalagem individual em 
caixa, número mínimo de páginas 384, cor 
preta.

Und 100

175 Alfinete ímra mapa, medindo ISnun, caixa 
com 50 unidades. Und 500

176
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor azul, 
no tamanho n° 04.

Und 100

177
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor preta, 
no tamanho n° 04.

Und 50

178 Apagador para quadro branco no tamanho 
normal. Und 500

179 Apontador de lápis de acrílico com deposito 
e lâmina de aço antiferrugem. Und 500

180 Apontador de lápis de acrílico com lâmina de 
aço carbono com deposito. Und 500

181 Balões em cores variadas, pacote com 50 
unidades. Pct 1000

182 Binder clips colorido 19mm, cai?ra 40 
unidades. Cx 100

183 Bloco de jKipel para anotações medindo 8x9,5 
cm sem pauta com 100 folhas. Bloco 50

184 Bloco de recado auto adesivo, nas dimensões 
de 38x50 mm, bloco com 100 folhas. Bloco 50
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185
Bloco para recado (post it) tipo auto adesivo 
medindo 76xl02mm pacote com 1 bloco 
contendo 100 fis, amarelo.

Pct 200

186
Borracha bicolor, para lápis/tinta 
(vermelha/azul) medindo 47,1 x 1,8 x 
0,07cm.

Und 1500

187 Borracha branca para lápis, medindo 
20x40x1Omm. Und 1500

188
Borracha de látex para lápis no formato 
retangular medindo 43x 21x 12 mm na cor 
branca.

Und 1000

189
Borracha de vinil com protetor de plástico 
para desenho, no formato retangular, 
medindo 42x21x1 Imm, branca.

Und 500

190
Caderno de capa dura, costurado com 96fls, 
no formato 200 x 275 mm, capas 
diversificadas.

Und 1250

191 Caderno de matéria com 200fls, capa dura e 
diversificada, com arame. Und 1250

192

Caixa arquivo, desmontável, em plástico 
polionda, medidas mínimas aproximadas de 
135mm x 250mm x 350mm, com áreas de 
picote de fácil remoção, com vincos para 
facilitar a montagem, trava lateral, espessura 
mínima de 2,5mm, gramatura superior a 
350g/m2, cores a definir.

Und 10000

193
Calculadora media (10cmxl5cm), 
fimcionamento manual tipo comum, a 
bateria, com 09 dígitos e 04 operações.

Und 100

194 Caneta corretiva secagem rápida, ponta 
metálica, ultra resistente, com 6ml cada. Und 500

195

Caneta esferográfica - azul, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungsténio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tampa, febricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem: caixa 
com 50 unidades.

cx 500
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196

Caneta esferográfica - preta, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungstênio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a c a r^  e o 
corpo da tampa, fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem: caixa 
com 50 unidades

Cx 500

197

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
azul, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, corpo 
fiimê.

Und 150

198

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinte à base de óleo, cor 
vermelha, ponte de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fiimê.

Und 70

199

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinte à base de óleo, cor 
preta, ponte de aço inox 1,0mm, retrátil, 
corpo fumê.

Und 100

200 Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor azul. Und 100

201
Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponte em aço rosqueava na cor 
preta.

Und 100

202
Caneta fluorescente (marca texto), nas cores 
amarelo claro e verde claro. Estojo todo de 
plástico e tampa com prendedor para bolso.

Und 1000

203
Caneta marca texto com ponte chanftada, na 
cor azul, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm.

Und 100

204
Caneta marca texto com ponte chanfiacte, na 
cor laiaiqa, tinte fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 200

205
Caneta marca texto com ponta chanftada, na 
cor rosa, tinte fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 200

206
Caneta marca texto com ponte chanftada, na 
cor verde, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 100

207
Caneta tipo hidrocor à base de agua, não 
tóxico, em cores variadas, ponta firme de 
feltro fina, caixa com 12 unidades.

Cx 200

208 Capa para encadernação na cor azul, medindo 
210x297mm tamanho a4. Und 1000

209 Cartolina I80g/m^, medindo 67x50cm, cores 
variadas. Folha 2000
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210 Cartolina tipo guache na gramatura 180 g/m  ̂
medindo 67x50 cm cores variadas. Und 2000

211 Cartolina, cores leves e variadas. Med. 
Aprox. 500mmx600mm, gramatura de 150 g. Und 2000

212 Clips colorido aço epóxi 5 minis, sortidas, 
caixa com 50 unidades. Cx 100

213 Clips niquelado n° 2/0, caixa com 100 
unidades. Cx 450

214 Clips niquelado n“ 3/0, caixa com 100 
unidades. Cx 450

215 Clips niquelado n” 4/0, para paf^l, caixa com 
100 unidades. Cx 450

216 Clips niquelado n° 8/0, caixa com 100 
unidades. Cx 400

217 Clips para papel, niquelado, tipo aço inox n° 
1, caixa com 100 unidades. Cx 400

218 Cola adesiva instantânea de uso geral, base de 
resina sintética, tipo superbonder com 3g. Und 150

219 Cola branca em bastão fiasco com lOg, base 
giratória, não tóxica. Und 1000

220 Cola colorida caixa com 06 embal. De 30 g, 
cores variadas. Cx 250

221 Cola em bastão 12 x 280 mm embalagem com 
6 bastões. cart. 100

222 Cola gliterada, caixa com 06 embal. De 25g 
cores variatks. Und 100

223 Cola para isopor, atóxica e secagem rápida, 
embal. Com 90g. Und 650

224
Cola plástica escolar, cor branca, em fiasco 
de 500 ml, com utilidade comprovada para 
colar madeira, papel, papelão, tecido, etc.

Und 3000

225

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em frasco de lOOOml, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 1200

226

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em frasco de 90g, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 875

227 Colchete em aço latonado, n° 10, caixa com 
72 unidades. Cx 300

228 Colchete em aço latonado, n° 11, caixa com 
72 unidades Cx 100

229 Colchete em aço laton^o, n° 12, caixa com 
72 unidades Cx 100

230 Colchete em aço latonado, n° 13, caixa com 
72 unidades Cx 100

231 Colchete em aço latonado, n° 14, caixa com 
72 unidades Cx 100
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232 Colchete em aço latonado, n° 15, caixa com 
72 unidades Cx 100

233 Colchete em aço latonado, n° 2, caixa com 72 
unidades Cx 100

234 Colchete em aço latonado, n° 3, caixa com 72 
unidades Cx 50

235 Colchete em aço latonado, n° 4, caixa com 72 
unidades Cx 50

236 Colchete em aço laton^o, n° 5, caixa com 72 
unidades Cx 50

237 Colchete em aço latonado, n° 6, caixa com 72 
unidades Cx 100

238 Colchete em aço latonado, n° 7, caixa com 72 
unidades Cx 50

239 Colchete em aço latonado, n° 8, caixa com 72 
unidades Cx 50

240 Colchete em aço latonado, n° 9, caixa com 72 
imidades Cx 50

241

Corretivo liquido, para corrigir texto 
impresso, em frasco com 18ml, não tóxico, 
composição; veículo acuoso, dispersantes e 
dióxido de titânio

Und 2000

242 Corretivo seco em fita de resina e poliéster 
5mmx6m Und 350

243 Divisórias para pasta az oficio p^x>te com 06 
unidades Pct 250

244
E V a nas cores: vermelho, verde, amarelo, 
branco, laranja, preto, azul e marrom sendo 
50 de cada cor

F1 5000

245

Elástico em látex (liga), caixinha com 25 g no 
mínimo, com bastante elasticidade e de 
elevada resistência ao calor e umidade. Sem 
perder a consistência

Cx 2000

246 Envelope branco, tamanho 260x360 mm 
(médio), papel com 90 g. Und 650

247 Envelope branco, tipo a4, tamanho 229x324 
mm (médio), papel com 90 g .

Und 2500

248 Envelope em papel pardo na cor ouro, 
medindo 240x340 mm Und 1500

249 Envelope em papel tipo saco, na cor parda, 
medindo 310x410 mm Und 1500

250 Envelope kraft natural tam. 180x250mm Und 650
251 Envelope kraft natural tam. 260x360mm Und 650
252 Envelope kraft natural tam. 310x410mm Und 870

253 Envelope pardo tamanho a4 medindo 
229x324mm Und 2500

254 Envelope pardo tamanho grande medindo 
aproximadamente 310x410mm Und 1300
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255 Envelope pardo tamanho médio 
260mmx360mm Und 1300

256 Escarcela a/e elástica pp transparente Und 1000
257 Escarcela com ferragem transparente Und 450
258 Escarcela pp transparente 20mm Und 250

259
Espiral tamanho 12mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 100 
unidades

Pet 30

260
Espiral tamanho 20mm nas cores 
transparente, preta , e azul pacote com 70 
unidades

Pet 30

261
Espiral tamanho 50mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 12 
unidades

Pet 30

262 Estilete com corpo de plástico e lâmina em 
aço inox, resistente e larga, medindo 15cm Und 100

263

Etiqueta autoadesiva tamanho 67,7 x 
99,0mm, em folha tam. A4 com 8 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 60

264

Etiqueta autoadesiva tamanho 55,8 x 
99,0mm, em folha tam. A4, com 10 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 60

265
Extrator de grampos tipo alavanca, em aço 
cromado ou niquelado, comprimento de 12, 
largura 2cm

Und 100

266 Fio em nylon resistente na cor branca, em rolo 
de 25m Und 100

267 Fita adesiva de papel tipo gomada medindo 
50x50cm Und 600

268 Fita adesiva de polipropileno medindo 
50x50mm, transparente Und 250

269 Fita adesiva transparente tamanho 10x30 Und 150

270

Fita dupla face com dorso em acetato de 
celulose, coberto com adesivo e, ambos os 
lados, protegido por papel kraft, medindo 121 
mmx30 mm, na cor branca

Und 100

271 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de lOmm F1 500

272 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de 15mm F1 500

Página 16



AV. Senador La Rocqoe, s/n, (> «a^
CEP: 65^1-000 C i d e l â n d i a - l t É S C n i s s ã o  Permanente de Liei 
Td. (99) 3 5 3 5 ^ 6 .
CNPJn." 01.610.134/0001-97

273

(jrampeador de mesa para papel, tamanho 
grande, capacidade para grampear 100 folhas 
no mínimo, na gramatura do paf^l 75 g, 
dimensões mínimas 28x17 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções: grampeia, prega e 
alfineta

Und 50

274

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
pequeno, capacidade para g ram p o  25 folhas 
no mínimo na gramatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 14x0,5 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com ftmções; grampeia, prega e 
alfineta

Und 100

275 Grampeador em metal, com capacidade para 
fiirar no mínimo 100 folhas Und 30

276 Grampeador grande em metal, com 
capacidade para grampear até 50 folhas; 26/6 Und 30

277

Grampeador médio de mesa metálico, 
capacidade para grampear no mínimo 30 
folhas, fabricado em chapa de aço, base 
fechamento do grampo com 2 posições 
(fechado e aberto), com acabamento 
niquelado, estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática, ca{»cidade de carga de 
meio tente de grampos 26/6. UtilÍ2a  grampos 
24/6 e 26/6

Und 30

278
Grampeador médio em metal, com 
capacidade para grampear até 25 fls, para 
grampos 26/6, dimensão: 2íbí5x9mm

Und 100

279
Grampo de aço galvanizado para grampeador 
industrial n° 23/24, grampeia no mínimo 230 
folhas de papel a4, caixa com 1000 grampos

Cx 150

280 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/10, caixa com 1.000 unidades Cx 150

281 Grampo j»ra grampeador em aço niquelado 
medindo 23/13, caixa com 5.000 unidaites Cx 150

282 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/20, caixa com 1.000 unidades Cx 150

283 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/8, caixa com 1.000 unidades Cx 150

284 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 26/6, caixa com 5.000 unidades Cx 150

285 Lâmina em aço para estilete largo, estojo com 
10 unidades Pet 50

286 Lápis de cera tipo gizão, caixa com 12 cores Cx 800
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287

Lápis de cor (cores vivas e intensas), 
produzido em madeira, tamanho grande, 
caixa com 12 cores lápis hb n° 2, escrita 
macia, medindo aproximadamente 17,5cm, 
apontados, corpo em madeira

Cx 500

288
Lapiseira grafite n° 0,05, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 100

289
Lapiseira grafite n° 0,07, mecanismo 
resistente jw a avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 80

290
Lapiseira grafite n° 0,09, mecanismo 
resistente |mra avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 80

291

Lapiseira técnica n° 0,5 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 80

292

Lapiseira técnica n" 0,7 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 50

293

Lapiseira técnica n" 0,9 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha jw a correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 50

294
Livro ata com 200 folhas, contendo termo de 
abertura e folhas numeradas, capa dura na cor 
preta.

Und 500

295 Livro de ponto com 160 folhas Und 500

296 Livro de protocolo com 1000 folhas, em 
impressão anverso e verso de cada folha Und 125

297
Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 
com lOOfls numeradas, medindo 320mm x 
220mm

Und 250

298
Livro de registro de protocolo com 200fls 
numeradas fî ente e venso, capa em i^i^lão, 
medindo 215xl57nun.

Und 120

299 Mina de grafite na espessura 0,5mm com 
textura 2b, caixa 12 unidades Cx 50

300 Mina de grafite na espessura 0,7mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 50

301 Mina de grafite na espessura 0,9mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 50

302 Papel a4 medindo 297x 420 mm, gramatura 
75 g/m^ branco. Res 150
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303 Papel a4 coche, 170m/g^, 210x297nmi, 
pacote com 50 fls Pct 100

304 Papel a4 na cor amarelo, pacote com 100 fis. Pct 5000
305 Papel a4 na cor azul, pacote com 100 fls. Pct 1250
306 Papel a4 na cor rosa, pacote com 100 fis. Pct 1250
307 Papel a4 na cor verde, pacote com 100 fis. Pct 1250

308
Papel vergê branco, embalagem com 100 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatuia
80g.

Embai 500

309
Papel vergê salmão, embalagem com 50 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
120g.

Embai 500

310
Papel almaço com pauta n"04, em paj^l 
apergaminhado, na gramatura de 756/m^ 
medindo 210x297mm

Resma 1000

311 Papel almaço sem pauta, caderno com 10 
folhas, cor branca Resma 100

312 Papel carbono preto ofício hc-211 pacote com 
100 folhas Cx 10

313

Papel fotográfico, tamanho a4, brilhante a 
prova d’àgua, para impressão de foto, alto 
brilho, secagem instantânea, 180 gr/m^, 
compatível para impressora inkjet hp, canon, 
epson, lemax, embalagem com 50 folhas.

Pct 120

314 Papel oficio 2 medindo 216x330mm, cor 
branco, mxíltifimcional. Res 500

315 Papel reciclado a4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m^. Res 500

316 Pasta az de plástico tipo file transparente 
medindo 350mmx280mm com grampo mola. Und 1000

317
Pasta az em papelão reforçado, plastificada, 
grande, medindo 280mmx370mm com dorso 
85mm, ferragem de pressão.

Und 500

318
Pasta az em plástico transparente, montada, 
tamanho ofício, dorso largo, com ferragem de 
pressão, em 06 cores variadas.

Und 500

319
Pasta az pequena simples, em papelão 
reforçado com lombada de 50mm, medindo 
215x297mm, com ferragem de pressão.

Und 500

320
Pasta catálogo em papel cartão revestida em 
plástico, com 100 envelopes, medindo 
240x340mm. De boa qualidade.

Und 100

321 Pasta com ferragem, em plástico transparente 
resistente, cores suaves de boa qualidade. Und 2500

322 Pasta com ferragem, tamanho oficio, de 
plástico transparente, cores variadas. Und 2500

323
Pasta em plástico transparente (polietileno) 
com elástico de Icm de dorso transparente, 
tamanho oficio cores variadas.

Und 750
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324 Pasta flip tamanho ofício com grampo cor 
cristal. Und 50

325 Pasta para arquivo deslizante tipo suspensa 
vefro lateral. Und 1625

326

Pasta para documento tipo l, plástico especial 
(polipropileno) espessura de 0, 15 mm, 
formato a4, tamanho 210x297mm, cores 
variadas.

Und 137

327
Pasta plástica transparente laminado, 
poliproleno, com ferragem de plástico 0,35, 
formato 245x340.

Und 250

328
Pasta suspensa corpo em cartão krafl, com 02 
hastes plásticas, visor e etiqueta branca, com 
grampo plástico dimensões: 361x240mm.

Und 1250

329
Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmoiizada, cor fardo.

Und 1000

330

Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmoiizada, nas cores azul, 
verde, laranja, verde limão, rosa, vermelha, 
preto, branca, lilás, pink e amarelo.

Und 3750

331 Percevejo alfinete tipo taça, diversas cores, 
medindo lOmm, caixa com 25 unidades. Cx 125

332

Perfurador de papel, em aço, com abertura de 
6mm, no tamanho grande com capacidade 
para perfurar 50 folhas, dimensão: 
17x11,5x1 Icm.

Und 20

333

Perfiirador de papel 02 furos, com apoio 
emborrachado, estrutura metólica, œm  
capacidade de perfurar entre 30 a 100 folhas, 
sistema de trava, com escala e depósito.

Und 20

334

Perfurador de papel de mesa tamanho médio 
2 fiiros com espessura 5mm, capacidade para 
perfurar até 30 folhas, sistema de trava, com 
escala e depósito.

Und 50

335

Perfurador grande com 2 fiiros apoio da base 
em polietileno, pinos perfuradores e molas 
em aço, com c a j^ id ^ e  mínima de perfurar 
100 folhas.

Und 50

336
Pincel atômico com ponta de feltro cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 200

337
Pincel atômico para quadro branco, com 
ponta de feltro do tipo descartável, cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 200

338 Pincel atômico permanentes cores diversas. Cx 200
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339

Pistola elétrica aplicadora de cola, corpo 
injetado em plástico. - ponta metálica. - 
tensão: 127-220 v c. A. Potência: 45-50 watts 
/ frequência 60 hz.

Und 25

340
Porta caneta sem acrílico fumê, tipo 
conjugado, para lápis, clips e cartão, com 7 
divisões. Medidas: 135x120x90mm

Und 12

341
Porta canetas em acrílico fumê, tipo 
conjugado, com divisórias para caneta, clips 
e carfâo, dimensões: 228 x 65 x 90

Und 20

342 Porta canetas em acrílico na cor cristal, com 
3 divisões. Dimensões: 232 x 79 x 90 Und 50

343 Refíl para quadro branco, conteúdo de 5,5 ml, 
cores variadas. Und 100

344
Régua de plástico de 30cm, com altura 
310mm, largura 26mm e espessura l,6mm 
transparente.

Und 1000

345 Régua de plástico de 50cm, com altura 
5 lOmm, largura 40mm e espessura 3mm Und 500

346 Régua de polietileno com 50 cm transparente. Und 450

347 Tecido tnt cores variadas, azul, branco, 
vermelho, verde, amarelo, preto e estampado. Und 5000

348 Tesoura com lâmina em aço inox, 8", cabo de 
plástico emborrachado, tamanho 21cm. Und 100

349 Tesoura escolar de 13cm, cabo plástico, 
lâmina em aço inoxidável, de boa qualidade. Und 100

350

Tesoura escolar sem ponta lamina em aço 
inoxidável, com cabo termoplástico 
anatomicamente (do tipo destro), na cor preta, 
tamanho 13 cm.

Und 100

351
Tesoura tamanho médio medindo 16 cm, em 
aço inoxidável, para uso geral, ponta reta e 
cabo de plástico, formato anatômico.

Und 100

352 Tinta pam carimbo auto entíntado a base de 
agua na cor azul, frasco de 30ml. Und 50

353 Tinta i^ra carimbo auto entintado a base de 
agua na cor ireta, frasco de 30ml. Und 50

354 Umedecedor para dedos, creme 
antibacteriano, pote com 16 g. Und 500

TOTAL EM R$
Item . Dese#içao/Adiaiaistrá^<L Q td r K U n i t P. Total

355

Agenda permanente tipo executiva com uma 
folha para cada dia, índice telefônico, capa de 
papelão 2100g/m^, no formato mínimo de 
13,3xl9,5cm, embalagem individual em 
caixa, número mínimo de páginas 384, cor 
preta.

Und 50

356 Alfinete para maim, medindo 15mm, caixa 
com 50 unidades. Und 100
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357
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor azul, 
no tamanho n° 04.

Und 100

358
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor preta, 
no tamanho n° 04.

Und 100

359 Apagador para quadro branco no tamanho 
normal. Und 10

360 Apontedor de lápis de acrílico com deposito 
e lâmina de aço antiferrugem. Und 200

361 Apontador de lápis de acrílico com lâmina de 
aço carbono com defwsito. Und 240

362 Balões em cores variadas, pacote com 50 
unidades. Pct 500

363 Binder clips colorido 19mm, caixa 40 
unidades. Cx 90

364 Bloco de papel para anotações medindo 8x9,5 
cm sem pauta com 100 folhas. Bloco 78

365 Bloco de recado auto adesivo, nas dimensões 
de 38x50 mm, bloco com 100 folhas. Bloco 60

366
Bloco para recado (post it) tipo auto adesivo 
medindo 76xl02mm pacote com 1 bloco 
contendo 100 fls, amarelo.

Pct 240

367
Borracha bicolor, para lápi& t̂inta 
(vermelha/azul) medindo 47,1 x 1,8 x 
0,07cm.

Und 100

368 Borracha branca para lápis, medindo 
20x40x1Omm. Und 100

369
Borracha de látex para lápis no formato 
retangular medindo 43x 21x 12 mm na cor 
branca.

Und 100

370
Borracha de vinil com protetor de plástico 
para desenho, no formato retangular, 
medindo 42x21x1 litnn, branca.

Und 100

371
Caderno de capa dura, costurado com 96fls, 
no formato 200 x 275 mm, capas 
diversificadas.

Und 50

372 Caderno de matéria com 200fls, capa dura e 
diversificada, com arame. Und 50

373

Caixa arquivo, desmontável, em plástico 
polionda, medidas mínimas aproximadas de 
135mm x 250mm x 350mm, com áreas de 
picote de fòcil remoção, com vincos para 
facilitar a montagem, trava lateral, espessura 
mínima de 2,5mm, gramatura superior a 
350g/m2, cores a definir.

Und 5000

374
Calculadora media (10cmxl5cm), 
fimcionamento manual tipo comum, a 
batería, com 09 dígitos e 04 operações.

Und 100
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375 Caneta corretiva secagem rápida, ponta 
metálica, ultra resistente, com 6ml cada. Und 500

376

Caneta esferográfica - azul, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungstênio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tam j^ fabricação n^ional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem; caixa 
com 50 unidades.

Cá 250

377

Caneta esferográfica - preta, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungstênio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tampa, fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem; caixa 
com 50 unidades.

Cx 250

378

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
azul, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, corpo 
fumê.

Und 100

379

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borraclm macia, tinta à base de óleo, cor 
vermelha, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fumê.

Und 50

380

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
preta, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fomê.

Und 100

381 (3aneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor azul. Und 80

382
Caneta esferográfica escrita fina com corjx) 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor 
preta.

Und 80

383
Caneta fluorescente (marca texto), nas cores 
amarelo claro e verde claro. Estojo todo de 
plástico e tampa com prendedor jmm bolso.

Und 500

384
Caneta, marca texto com ponta chanfiada, na 
cor azul, tinta fluorescente a b a^  de agua, 
espessura do teaço 2,5 e 5,(hnm.

Und 100

385
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor laranja, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 100
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386
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor rosa, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 100

387
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor verde, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 100

388
Caneta tipo hidrocor à base de agua, não 
tóxico, em cores variadas, ponta firme de 
feltro fina, caixa com 12 unidades.

Cx 200

389 Capa para encadernação na cor azul, medindo 
210x297mm tamanho a4. Und 1000

390 Cartolina 180g/m^ medindo 67x50cm, cores 
variadas. Folha 500

391 Cartolina tipo guache na gramatuia 180 ^m^ 
medindo 67x50 cm cores variadas. Und 100

392 Cartolina, cores leves e variadas. Med. 
Aprox. 500mmx600mm, gramatura de 150 g. Und 100

393 Clips colorido aço epóxi 5 minis, sortidas, 
caixa com 50 unidades. Cx 50

394 Clips niquelado n° 2/0, caixa com 100 
unidades. Cx 270

395 Clips niquelado n° 3/0, caixa com 100 
unidades. Cx 270

396 Clips niquelado n° 4/0, jmia papel, caixa com 
100 unidades. Cx 240

397 Clips niquelado n” 8/0, caixa com 100 
unidades. Cx 240

398 Clips para papel, niquelado, tipo aço inox n° 
1, caixa com 100 unidades. Cx 270

399 Cola adesiva instantânea de uso geral, base de 
resina sintética, tipo superbonder com 3g. Und 60

400 Cola branca em bastão firasco com lOg, base 
giratória, não tóxica. Und 600

401 Cola colorida caixa com 06 embal. De 30 g, 
cores variadas. Cx 100

402 Cola em bastão 12 x 280 mm embalagem com 
6 bastões. cart. 60

403 Cola gliterada, caixa com 06 embal. De 25g 
cores variadas. Und 63

404 Cola para isopor, atóxica e secagem rápida, 
embal. Com 90g. Und 420

405
Cola plástica escolar, cor branca, em fiasco 
de 500 ml, com utilidade comprovada jmra 
colar madeira, papel, impelão, tecido, etc.

Und 1250

406
Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em fiasco de lOOOml, com 
utilidade comprovada para colar marfeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 250
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407

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em fiasco de 90g, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 250

408 Colchete em aço latonado, n° 10, caixa com 
72 unidades. Cx 50

409 Colchete em aço latonado, n° 11, caixa com 
72 unidades Cx 50

410 Colchete em aço latonado, n° 12, caixa com 
72 unidades Cx 50

411 Colchete em aço latonado, n° 13, caixa com 
72 unidades Cx 50

412 Colchete em aço latonado, n° 14, caixa com 
72 unidades Cx 50

413 Colchete em aço latonado, n° 15, caixa com 
72 unidades Cx 50

414 Colchete em aço latonado, n° 2, caixa com 72 
tmidades Cx 50

415 Colchete em aço latonado, n° 3, caixa com 72 
miidades Cx 50

416 Colchete em aço latonado, n° 4, caixa com 72 
unidades Cx 50

417 Colchete em aço latonado, n° 5, caixa com 72 
unidades Cx 50

418 Colchete em aço latonado, n° 6, caixa com 72 
imidades Cx 50

419 Colchete em aço latonado, n° 7, caixa com 72 
unidades Cx 50

420 Colchete em aço latonado, n° 8, caixa com 72 
unidades Cx 50

421 Colchete em aço latonado, n° 9, caixa com 72 
unidades Cx 50

422

Corretivo liquido, para corrigir texto 
impresso, em fiasco com 18ml, não tóxico, 
composição: veículo acuoso, dispersantes e 
dióxido de titânio

Und 1000

423 Corretivo seco em fita de resina e poliéster 
5mmx6m Und 100

424 Divisórias para pasta az ofício pacote com 06 
unidades Pct 500

425
E V a nas cores: vermelho, verde, amarelo, 
branco, laranja, preto, azul e marrom sendo 
50 de cada cor

F1 500

426

Elástico em látex (liga), caixinha com 25 g no 
mínimo, com bastante elasticidade e de 
elevada resistência ao calor e umidade. Sem 
perder a consistência

Cx 1000

427 Enveloj^ branco, tamanho 260x360 mm 
(médio), papel com 90 g. Und 1000
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428 Envelope branco, tipo a4, tamanho 229x324 
mm (médio), papel com 90 g. Und 1000

429 Envelope em papel pardo na cor ouro, 
medindo 240x340 mm Und 1000

430 Envelope em papel tipo saco, na cor jmrda, 
medindo 310x410 mm Und 1000

431 Envelope krafl natural tam. 180x250mm Und 1000
432 Envelope kraft natural tam. 260x360mm Und 1000
433 Envelope kraft natural tam. 310x410mm Und 1000

434 Envelope pardo tamanho a4 medindo 
229x324mm Und 1000

435 Envelope pardo tamanho grande medindo 
aproximadamente 310x410mm Und 1000

436 Envelope jmrdo tamanho médio 
260mmx360mm Und 1000

437 Escarcela a/e elástica pp transparente Und 1000
438 Escarcela com ferragem transparente Und 500
439 Escarcela pp transparente 20mm Und 500

440
Espiral tamanho 12mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 100 
unidades

Pct 20

441
Espiral tamanho 20mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 70 
unidades

Pct 20

442
Espiral tamanho 50mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 12 
unidades

Pct 20

443 Estilete com corpo de plástico e lâmina em 
aço inox, resistente e larga, medindo 15cm Und 100

444

Etiqueta autoadesiva tamanho 67,7 x 
99,0mm, em folha tam. A4 com 8 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 50

445

Etiqueta autoadesiva tamanho 55,8 x 
99,0mm, em folha tam. A4, com 10 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 50

446
Extrator de grampos tipo alavanca, em aço 
cromado ou niquelado, comprimento de 12, 
largura 2cm

Und 100

447 Fio em nylon resistente na cor branca, em rolo 
de25m Und 100

448 Fita adesiva de papel tipo gomada medindo 
50x50cm Und 240

449 Fita adesiva de polipropileno medindo 
50x50mm, transparente Und 120
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450 Fita adesiva transparente tamanho 10x30 Mc 
Embalando Und 60

451

Fita dupla face com dorso em acetato de 
celulose, coberto com adesivo e, ambos os 
lados, protegido por papel kraft, medindo 121 
mmx30 mm, na cor branca

Und 50

452 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de lOmm F1 100

453 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de 15mm F1 100

454

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
grande, capacidade f»ra grampear 100 folhas 
no mínimo, na gramatura do pajx:l 75 g, 
dimensões mínimas 28x17 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções; grampeia, prega e 
alfineta

Und 4

455

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
pequeno, capacidade para grampear 25 folhas 
no mínimo na gramatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 14x0,5 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções; grampeia, prega e 
alfineta

Und 4

456 Grampeador em metal, com capacidade para 
furar no mínimo 100 folhas Und 100

457 Grampeador grande em metal, com 
capacidade para gramtxar até 50 folhas; 26/6 Und 50

458

Grampeador médio de mesa metálico, 
capacidade para grampear no mínimo 30 
folhas, fabricado em chapa de aço, base 
fechamento do grampo com 2 posições 
(fechado e aberto), com acabamento 
niquelado, estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática, cajmcidade de carga de 
meio tente de grampos 26/6. Utiliza grampos 
24/6 e 26/6

Und 20

459
Grampeador médio em metal, com 
capacidade para grampear até 25 fk, para 
grampos 26/6, dimensão; 20x5x9mm

Und 30

460
Grampo de aço galvanizado para grampeador 
industrial n® 23/24, grampeia no mínimo 230 
folhas de papel a4, caixa com 1000 grampx>s

Cx 100

461 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/10, caixa com 1.000 unidades 3 Cx 100
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479
Livro de registro de protocolo com 200fls 
numeradas frente e verso, capa em papelão, 
medindo 215x157mm.

Und 100

480 Mina de grafite na espessura 0,5mm com 
textura 2b, caixa 12 unidades Cx 50

481 Mina de grafite na espessura 0,7mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 50

482 Mina de grafite na espessura 0,9mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidmies Cx 50

483 Papel a4 medindo 297x 420 mm, gramatura 
75 g/m^, branco. Res 5000

484 Papel a4 coche, 170m/g^ 210x297mm, 
pacote com 50 fis Pct 100

485 Papel a4 na cor amarelo, pacote com 100 fis. Pct 100
486 Papel a4 na cor azul, pacote com 100 fis. Pct 100
487 Papel a4 na cor rosa, pacote com 100 fis. Pct 100
488 Papel a4 na cor verde, pacote com 100 fis. Pct 100

489
Papel vergê branco, embalagem com 100 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
80g.

Embai 50

490
Papel vergê salmão, embalagem com 50 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
120g.

Embai 50

491
Papel almaço com pauta n®04, em papel 
apergaminhado, na gramatura de 756/m^ 
medindo 210x297mm

Resma 100

492 Papel almaço sem pauta, caderno com 10 
folhas, cor branca Resma 50

493 Papel carbono preto oficio hc-211 pacote com 
100 folhas Cx 50

494

Papel fotográfico, tamanho a4, brilhante a 
prova d’água, para impressão de foto, alto 
brilho, secagem instantânea, 180 gr/m^, 
compatível para impressora inkjet hp, canon, 
epson, lemax, embalagem com 50 folhas.

Pct 100

495 Papel oficio 2 medindo 216x330mm, cor 
branco, multifimcional. Res 1500

496 Papel reciclado a4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m^. Res 100

497 Pasta az de plástico tipo file transparente 
medindo 350mmx 280mm com grampo mola. Und 1000

498
Pasta az em papelão reforçado, plastificada, 
grande, medindo 280mmx370mm com dorso 
85mm, ferragem de pressão.

Und 300

499
Pasta az em plástico transparente, montada, 
tamanho ofício, dorso largo, com ferragem de 
pressão, em 06 cores variadas.

Und 300
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500
Pasta az pequena simples, em papelão 
reforçado com lombada de 50mm, medindo 
215x297mm, com ferragem de pressão.

Und 200

501
Pasta catálogo em papel cartão revestida em 
plástico, com 100 envelopes, medindo 
240x340mm. De boa qualidade.

Und 100

502 Pasta com ferragem, em plástico transparente 
resistente, cores suaves de boa qualidade. Und 1650

503 Pasta com ferragem, tamanho oficio, de 
plástico transparente, cores variadas. Und 1650

504
Pasta em plástico transparente (polietileno) 
com elástico de Icm de dorso transparente, 
tamanho oficio cores variadas.

Und 480

505 Pasta flip tamanho oficio com grampo cor 
cristal. Und 100

506 Pasta imra arquivo deslizante tipo suspensa 
vetro lateral. Und 2000

507

Pasta para documento tipo 1, plástico especial 
(polipropileno) espessura de 0, 15 mm, 
formato a4, tamanho 21íbí297mm, cores 
variadas.

Und 200

508
Pasta plástica transparente laminado, 
poliproleno, com ferragem de plástico 0,35, 
formato 245x340.

Und 200

509
Pasta suspensa corpo em cartão kraft, com 02 
hastes plásticas, visor e etiqueta branca, com 
grampo plástico dimensões: 361x240mm.

Und 900

510
Paste suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmorizada, cor fardo.

Und 500

511

Paste suspensa, pafalão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmorizada, nas cores azul, 
verde, laranja, verde limão, rosa, vermelha, 
preto, branca, lilás, pink e amarelo.

Und 5000

512 Percevejo alfinete tipo taça, diversas cores, 
medindo lOmm, caixa com 25 unidades. Cx 90

513

Perfurador de papel, em aço, com abertura de 
6mm, no tamanho grande com caf»cidade 
para perfurar 50 folhas, dimensão: 
17x11,5x1 Icm.

Und 18

514

Perfurador de papel 02 furos, com apoio 
emborrachado, estrutura metálica, com 
capacidade de perfurar entre 30 a 100 folhas, 
sistema de trava, com escala e depósito.

Und 50

515
Perfurador de fapel de mesa tamanho médio 
2 furos com espessura 5mm, capacidMe para 
perfurar até 30 folhas, sistema de trava, com 
escala e depósito.

Und 50
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516

Perfiirador grande com 2 fiiros apoio da base 
em polietileno, pinos perfuradores e molas 
em aço, com cafmcidade mínima de perfurar 
100 folhas.

Und 20

517
Pincel atômico com ponta de feltro cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 90

518

Pincel atômico para quadro branco, com 
ponta de feltro do ti|X) descartável, cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 90

519 Pincel atômico permanentes cores diversas. Cx 90

520

Pistola elétrica aplicadora de cola, corpo 
injetado em plástico. - ponta metálica. - 
tensão: 127-220 v c. A. Potência: 45-50 watts 
/ frequência 60 hz.

Und 20

521
Porta caneta sem acrílico íumê, tipo 
conjugado, para lápis, clips e cartão, com 7 
divisões. Medidas: 135xl20x90mm

Und 15

522
Porta canetas em acrílico fiimê, tijx) 
conjugado, com divisórias para caneta, clips 
e carfâo, dimensões: 228 x 65 x 90

Und 45

523 Porta canetas em acrílico na cor cristal, com 
3 divisões. Dimensões: 232 x 79 x 90 Und 36

524 Refil para quadro branco, conteúdo de 5,5 ml, 
cores variadas. Und 90

525
Régua de plástico de 30cm, com altura 
310mm, largura 26mm e espessura l,6mm 
transparente.

Und 390

526
Régua de plástico de 50cm, com altura 
510mm, largura 40mm e espessura 3mm 
transparente.

Und 500

527 Régua de polietileno com 50 cm transparente. Und 300

528 Tecido tnt cores variadas, azul, branco, 
vermelho, verde, amarelo, preto e estampado. Und 100

529 Tesoura com lâmina em aço inox, 8", cabo de 
plástico emborrachado, tamanho 21 cm. Und 20

530 Tesoura escolar de 13cm, cabo plástico, 
lâmina em aço inoxidável, de boa qualidade. Und 10

531
Tesoura escolar sem ponta lamina em aço 
inoxidável, com cabo termoplástico 
anatomicamente (do tipo destro), na cor preta, 
tamanho 13 cm.

Und 10

532
Tesoura tamanho médio medindo 16 cm, em 
aço inoxidável, para uso geral, ponta reta e 
cabo de plástico, formato anatômico.

Und 40

533 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor azul, frasco de 30ml. Mc Und 40
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534 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor preta, frasco de 30ml. Und 40

535 Umedecedor para dedos, creme 
antibacteriano, pote com 16 g. Und 60

TOTAL EM R$
Item S^riçãp/AtisitfêBCia Social | { <|td. P.UNIT P.TOTAL

536

Agenda permanente tipo executiva com uma 
folha para cada dia, índice telefônico, capa de 
papelão 2100g/m^, no formato mínimo de 
13,3xl9,5cm, embalagem individual em 
caixa, número mínimo de páginas 384, cor 
preta.

Und 20

537 Alfinete i^ra mapa, medindo 15mm, caixa 
com 50 unidades. Und 80

538
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor azul, 
no tamanho n° 04.

Und 20

539
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor preta, 
no tamanho n° 04.

Und 20

540 A pag^or para quadro branco no tamanho 
normal. Und 10

541 Apontador de lápis de acrílico com deposito 
e lâmina de aço antiferrugem. Und 80

542 Apontador de lápis de acrílico com lâmina de 
aço carbono com deposito. Und 80

543 Balões em cores variadas, pacote com 50 
unidades. Pct 500

544 Binder clips colorido 19mm, caixa 40 
unidades. Cx 50

545 Bloco de jMpel para anotações medindo 8x9,5 
cm sem pauta com 100 folhas. Bloco 26

546 Bloco de recado auto adesivo, nas dimensões 
de 38x50 mm, bloco com 100 folhas. Bloco 20

547
Bloco para recado (post it) tipo auto adesivo 
medindo 76x102mm pacote com 1 bloco 
contendo 100 fls, amarelo.

Pct 80

548
Borracha bicolor, para lápis/tinta 
(vermelha/azul) medindo 47,1 x 1,8 x 
0,07cm.

Und 50

549 Borracha branca para lápis, medindo 
20x40xl0mm. Und 50

550
Borracha de látex para lápis no formato 
retangular medindo 43x 21x 12 mm na cor 
branca.

Und 50

551
Borracha de vinil com protetor de plástico 
para desenho, no formato retangular, 
medindo 42x21x1 Imm, branca.

Und 50
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552
Caderno de capa dura, costurado com 96fls, 
no formato 200 x 275 mm, capas 
diversificadas. 3

Und 10

553 Caderno de matéria com 200fls, capa dura e 
diversificada, com arame. Und 10

554

Caixa arquivo, desmontável, em plástico 
polionda, medidas mínimas aproximadas de 
135mm x 250mm x 350mm, com áreas de 
picote de fácil remoção, com vincos para 
facilitar a montagem, trava lateral, espessma 
mínima de 2,5mm, gramatura superior a 
350g/m2, cores a definir.

Und 3000

555
Calculadora media (10cmxl5cm), 
fimcionamento manual tipo comum, a 
bateria, com 09 dígitos e 04 operações.

Und 50

556 Caneta corretiva secagem rápida, ponta 
metálica, ultra resistente, com 6ml cada. Und 30

557

Caneta esferográfica - azul, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungsténio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tamjM, fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem: caixa 
com 50 unidades.

Cá 100

558

Caneta esferográfica - preta, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungsténio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tamjm, fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem: caixa 
com 50 unidades.

Cx 100

559

Caneta esferográfica com jx:gador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
azul, ponta de aço inox 1,0mm, retrátil, corpo 
firmê.

Und 100

560

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
vermelha, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fiuné.

Und 100

561

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinta à base de óleo, cor 
preta, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fiimê.

Und 20
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562 Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor azul. Und 20

563
Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponta em aço rosqueava na cor 
preto.

Und 20

564
Caneta fluorescente (marca texto), nas cores 
amarelo claro e verde claro. Estojo todo de 
plástico e tampa com prendedor para bolso.

Und 20

565
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor azul, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm.

Und 30

566
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor laranja, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 30

567
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor rosa, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 30

568
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor verde, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 10

569
Caneta tipo hidrocor à base de agua, não 
tóxico, em cores variadas, ponta firme de 
feltro fina, caixa com 12 unidades.

Cx 50

570 Capa para encadernação na cor azul, medindo 
210x297mm tamanho a4. Und 200

571 Cartolina 180g/m^ medindo 67x50cm, cores 
variadas. Folha 1500

572 Cartolina tipo guache na gramatura 180 g/m  ̂
medindo 67x50 cm cores variadas. Und 50

573 Cartolina, cores leves e variadas. Med. 
Aprox. 500mmx600mm, gramatura de 150 g. Und 50

574 Clips colorido aço epóxi 5 minis, sortidas, 
caixa com 50 unidades. Cx 20

575 Clips niquelado n“ 2/0, caixa com 100 
unidades. Cx 50

576 Clips niquelado n° 3/0, caixa com 100 
unidades. Cx 50

577 Clips niquelado n® 4/0, para papel, caixa com 
100 unidades. Cx 50

578 Clips niquelado n® 8/0, eaixa com 100 
unidades. Cx 50

579 Clips para papel, niquelado, tipo aço inox n° 
1, caixa com 100 unidades. Cx 50

580 Cola adesiva instantânea de uso geral, base de 
resina sintética, tipo superbonder com 3g. Und 100

581 Cola branca em bastão fiasco com lOg, base 
giratória, não tóxica. Und 100

582 Cola colorida caixa com 06 embal. De 30 g, 
cores variadas. Cx 100
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583 Cola em bastão 12 x 280 mm embalagem com 
6 bastões. cart. 20

584 Cola gliterada, caixa com 06 embal. De 25g 
cores variadas. Und 20

585 Cola para isopor, atóxica e secagem rápida, 
embal. Com 90g. Und 20

586
Cola plástica escolar, cor branca, em frasco 
de 500 ml, com utilidade comprovada para 
colar madeira, papel, papelão, tecido, etc.

Und 20

587

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em frasco de lOOOml, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, pai^lão, tecido, etc.

Und 20

588

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em fiasco de 90g, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 20

589 Colchete em aço latonado, n° 10, caixa com 
72 unidades. Cx 50

590 Colchete em aço latonado, n° 11, caixa com 
72 unidades Cx 50

591 Colchete em aço latonado, n° 12, caixa com 
72 unidades Cx 50

592 Colchete em aço latonado, n° 13, caixa com 
72 unidades Cx 10

593 Colchete em aço latonado, n° 14, caixa com 
72 unidades Cx 10

594 Colchete em aço latonado, n° 15, caixa com 
72 unidades Cx 10

595 Colchete em aço latonado, n° 2, caixa com 72 
unidades Cx 39

596 Colchete em aço latonado, n° 3, caixa com 72 
unidades Cx 10

597 Colchete em aço latonado, n° 4, caixa com 72 
unidades Cx 70

598 Colchete em aço latonado, n° 5, caixa com 72 
unidades Cx 10

599 Colchete em aço latonado, n° 6, caixa com 72 
imidades Cx 70

600 Colchete em aço latonado, n° 7, caixa com 72 
unidades Cx 10

601 Colchete em aço latonado, n° 8, caixa com 72 
unidades Cx 10

602 Colchete em aço latonado, n° 9, caixa com 72 
unidades Cx 10

603

Corretivo liquido, (rara corrigir texto 
impresso, em frasco com 18ml, não tóxico, 
composição; veículo acuoso, dispersantes e 
dióxido de titânio

Und 150
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639

Grampeador médio de mesa metálico, 
capacidade para grampear no mínimo 30 
folhas, fabricado em chapa de aço, base 
fechamento do grampo com 2 posições 
(fechado e aberto), com acabamento 
niquelado, estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática, ca[»cidade de c a r^  de 
meio tente de grampos 26/6. Utiliza grampos 
24/6 e 26/6

Und 5

640
Grampeador médio em metol, com 
capacidade para grampear até 25 fls, para 
grampos 26/6, dimensão: 20x5x9mm

Und 12

641
Grampo de aço galvanÍ2ado para grampeador 
industrial n° 23/24, grampeia no mínimo 230 
folhas de papel a4, caixa com 1000 grampos

Cx 50

642 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/10, caixa com 1.000 mndades Cx 50

643 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/13, caixa com 5.000 unidades Cx 50

644 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/20, caixa com 1.000 unidades Cx 50

645 Grampo para gram(»ador em aço niquelado 
medindo 23/8, caixa com 1.000 unidades Cx 50

646 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 26/6, caixa com 5.000 unidades Cx 50

647 Lâmina em aço para estilete largo, estojo com 
10 unidades Pct 20

648 Lápis de cera tipo gizão, caixa com 12 cores Cx 200

649

Lápis de cor (cores vivas e intensas), 
produzido em madeira, tamanho grande, 
caixa com 12 cores lápis hb n° 2, escrita 
macia, medindo aproximadamente 17,5cm, 
apontados, corpo em madeira

Cx 100

650
Lapiseira grafite n° 0,05, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 20

651
Lapiseira grafite n° 0,07, mecanismo 
resistente jmra avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 20

652
Lapiseira grafite n° 0,09, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 20

653

Lapiseira técnica n° 0,5 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha íMia correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 20

Página 38



PHSrEXTMBB DC
iã t M â w J d ã m

AV. Senador Lâ Rocqne, s/n, Centr« 
CEP; 65.921-000 Cidelândia -  MA. 
Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.” 01.610.134/0001-97

irr—r-::-------- —----------------
t-omissao Permanents de Licitâçãc

4 __-

654

Lapiseira técnica n° 0,7 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal Com caniço de 3 mm de 
altura, ide^ para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte suparior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 20

655

Lapiseira técnica n® 0,9 mm, corpjo de plástico 
e panta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte suparior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 20

656
Livro ata com 200 folhas, contendo termo de 
abertura e folhas numeradas, capa dura na cor 
preta.

Und 100

657 Livro de panto com 160 folhas Und 20

658 Livro de protocolo com 1000 folhas, em 
impressão anverso e verso de cada folha Und 100

659
Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 
com lOOfIs numeradas, medindo 320mm x 
220mm

Und 40

660
Livro de registro de protocolo com 200fls 
numeradas frente e verso, capa em papalão, 
medindo 215xl57mm.

Und 20

661 Mina de grafite na espassura 0,5mm com 
textura 2b, caixa 12 umdades Cx 10

662 Mina de grafite na espassura 0,7mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 10

663 Mina de grafite na espassura 0,9mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 10

664 Papal a4 medindo 297x 420 mm, gramatura 
75 g/m^ branco. Res 500

665 Papal a4 coche, 170m/g^ 210x297mm, 
pacote com 50 fis Pet 50

666 Papal a4 na cor amarelo, pacote com 100 fls. Pet 300
667 Papel a4 na cor azul, p)£aote com 100 fls. Pet 300
668 Papal a4 na cor rosa, pacote com 100 fls. Pet 300
669 Papal a4 na cor verde, pacote com 100 fls. Pet 300

670
Papel vergê branco, embalagem com 100 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
80g.

Embai 50

671
Papal vergê salmão, embalagem com 50 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
120g.

Embai 50

672
Papal almaço com pauta n°04, em pmpal 
apargaminhado, na gramatura de 756/m^ 
medindo 210x297mm

Resma 250

673 Papal almaço sem pauta, caderno com 10 
folhas, cor branca Resma 250

674 Papel carbono preto oficio hc-211 p)acote com 
100 folhas Cx 20
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675

Papel fotográfico, tamanho a4, brilhante a 
prova d’água, para impressão de foto, alto 
brilho, secagem instantânea, 180 gr/m^, 
compatível para impressora inkjet hp, canon, 
epson, lemax, embalagem com 50 folhas.

Pct 50

676 Papel oficio 2 medindo 216x330mm, cor 
branco, multifimcional. Res 250

677 Papel reciclado a4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m^. Res 200

678 Pasta az de plástico tipo file transparente 
medindo 350mmx 280mm com grampo mola. Und 100

679
Pasta az em papelão reforçado, plastificada, 
grande, medindo 280mmx370mm com dorso 
85mm, ferragem de pressão.

Und 100

680
Pasta az em plástico transparente, montada, 
tamanho ofício, dorso largo, com ferragem de 
pressão, em 06 cores variadas.

Und 100

681
Pasta az pequena simples, em papelão 
reforçado com lombada de 50mm, meando 
215x297mm, com ferragem de pressão.

Und 100

682
Pasta catálogo em papel cartão revestida em 
plástico, com 100 envelopes, medindo 
240x340mm. De boa qualidade.

Und 100

683 Pasta com ferragem, em plástico transparente 
resistente, cores suaves de boa qualidade. Und 500

684 Pasta com ferragem, tamanho ofício, de 
plástico transparente, cores variadas. Und 500

685
Pasta em plástico transparente (polietileno) 
com elástico de Icm de dorso transparente, 
tamanho oficio cores variadas.

Und 200

686 Pasta flip tamanho ofício com grmnpo cor 
cristal. Und 50

687 Pasta para arquivo deslizante tipo suspensa 
vetro lateral. Und 400

688

Pasta para documento tipo 1, plástico especial 
(polipropileno) espessura de 0, 15 mm, 
formato a4, tammiho 210x297mm, cores 
variadas.

Und 50

689
Pasta plástica transparente laminado, 
poliproleno, com ferragem de plástico 0,35, 
formato 245x340.

Und 70

690
Pasta suspensa corpo em cartão kraft, com 02 
hastes plásticas, visor e etiquete, branca, com 
grampo plástico dimensões: 361x240mm.

Und 100

691
Paste suspensa, paj^lão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmorizada, cor pardo.

Und 100
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692

Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastificada marmorizada, nas cores azul, 
verde, laranja, verde limão, rosa, vermelha, 
preto, branca, lilás, pink e amarelo.

Und 1000

693 Percevejo alfinete tipo taça, diversas cores, 
medindo lOmm, caixa com 25 unidades. Cx 30

694

Perfiirador de papel, em aço, com abertura de 
6mm, no tamanho grande com capacidade 
para perfurar 50 folhas, dimensão: 
17x11,5x1 Icm.

Und 6

695

Perfurador de papel 02 furos, com apoio 
emborrachado, estrutura metálica, com 
capacidade de perfurar entre 30 a 100 folhas, 
sistema de trava, com escala e depósito.

Und 4

696

Perfurador de pap>el de mesa tamanho médio 
2 furos com esjjessura 5mm, capacidade para 
p>erfurar até 30 folhas, sistema de trava, com 
escala e depósito.

Und 16

697

Perfurador grande com 2 fiiros apoio da base 
em pxjlietileno, pinos pierfuradores e molas 
em aço, com capacidade mínima de jserfurar 
100 folhas.

Und 5

698
Pincel atômico com px>nta de feltro cores 
variadas (pjreto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 30

699

Pincel atômico para quaxlro branco, com 
ponta de feltro do tipx) descartável, cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

(3x 30

700 Pincel atômico permanentes cores diversas. Cx 30

701

Pistola elétrica aplicadora de cola, corpx) 
injetado em plástico. - px>nta metálica. - 
tensão: 127-220 v c. A. Potência: 45-50 watts 
/ frequência 60 hz.

Und 10

702
Porta caneta sem acrílico fumê, tipx) 
conjugado, para lápis, clips e carfâo, com 7 
divisões. Medidas: 135xl20x90mm

Und 5

703
Porta canetas em acrílico finnê, tipx) 
conjugado, com divisórias para caneta, clips 
e cartão, dimensões: 228 x 65 x 90

Und 15

704 Porta canetas em acrílico na cor cristal, com 
3 divisões. Dimensões: 232 x 79 x 90 Und 12

705 Refil pera quadro branco, conteúdo de 5,5 ml, 
cores variadas. Und 30

706
Régua de plástico de 30cm, com altura 
310mm, largura 26mm e esp)essura l,6mm 
transparente.

Und 50
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707
Régua de plástico de 50cm, com altura 
510mm, largura 40mm e espessura 3mm 
transparente.

Und 50

708 Régua de polietileno com 50 cm transparente. Und 50

709 Tecido tnt cores variadas, azul, branco, 
vermelho, verde, amarelo, preto e estampado. Und 1000

710 Tesoura com lâmina em aço inox, 8", cabo de 
plástico emborrachado, tamanho 21 cm. Und 10

711 Tesoura escolar de 13cm, cabo plástico, 
lâmina em aço inoxidável, de boa qualidade. Und 10

712

Tesoura escolar sem ponta lamina em aço 
inoxidável, com cabo termoplástico 
anatomicamente (do tipo destro), na cor preta, 
tamanho 13 cm.

Und 10

713
Tesoura tamanho médio medindo 16 cm, em 
aço inoxidável, para uso geral, ponta reta e 
cabo de plástico, formato anatômico.

Und 10

714 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor azul, frasco de 30ml. Und 10

715 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor preta, frasco de 30ml. Und 10

716 Umedecedor para dedos, creme 
antibacteriano, pote com 16 g. Und 10

TOTAL EM R$
Item DescriÇão^aúde*

'ÿ:
'Qtd. "PlUnit. f t  Total

717

Agenda permanente tipo executiva com uma 
folha para cada dia, índice telefônico, capa de 
papelão 2l00g/m^, no formato mínimo de 
13,3x19,5cm, embalagem individual em 
caixa, número mínimo de páginas 384, cor 
preta.

Und 50

718 Alfinete para mapa, medindo 15mm, caixa 
com 50 unidades. Und 100

719
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor azul, 
no tamanho n° 04.

Und 100

720
Almofada para carimbo em plástico, com 
almofada de feltro e entitamento, na cor preta, 
no tamanho n° 04.

Und 100

721 Apagador para quadro branco no tamanho 
normal. Und 20

722 Apontador de lápis de acrílico com deposito 
e lâmina de aço antiferrugem. Und 10

723 Apontador de lápis de acrílico com lâmina de 
aço carbono com deiwsito. Und 10

724 Balões em cores variadas, pacote com 50 
unidades. Pct 120

725 Binder clips colorido I9mm, caixa 40 
unidades. Cx 50
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726 Bloco de papel para anotações medindo 8x9,5 
cm sem pauta com 100 folhas. Bloco 125

727 Bloco de recado auto adesivo, nas. dimensões 
de 38x50 mm, bloco com 100 folhas. Bloco 125

728
Bloco para recado (post it) tipo auto adesivo 
medindo 76x102mm pacote com 1 bloco 
contendo 100 fls, amarelo.

Pct 62

729
Borracha bicolor, para lápis/tinta 
(vermelha/azul) medindo 47,1 x 1,8 x 
0,07cm.

Und 30

730 Borracha branca para lápis, medindo 
20x40xl0mm. Und 30

731
Borracha de látex para lápis no formato 
retangular medindo 43x 21x 12 mm na cor 
branca.

Und 30

732
Borracha de vinil com protetor de plástico 
para desenho, no formato retangular, 
medindo 42x21x1 Imm,

Und 30

733 Caderno de brochura costurado com 96fls, no 
formato 200 x 275 mm, capas diversificadas. Und 100

734

Caixa arquivo, desmontável, em plástico 
polionda, medidas mínimas aproximadas de 
135mm x 250mm x 350mm, com áreas de 
picote de fácil remoção, com vincos para 
facilitar a montagem, trava lateral, espessura 
mínima de 2,5mm, gramatura superior a 
350g/m2, cores a definir.

Und 5000

735
Calculadora media (10cmxl5cm), 
fimcionamento manual tipo comum, a 
bateria, com 09 dígitos e 04 operações.

Und 50

736 Caneta corretiva secagem rápida, ponta 
metálica, ultra resistente, com 6ml cada. Und 100

737

Caneta esferográfica - azul, escrita média 
corpo em plástico transparente, sextavado, 
ponta de tungsténio, corpo com orifício de 
respiro, carga removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tampa, fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e data de validade, embalagem; caixa 
com 50 unidades.

cx 250
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738

Caneta esferográfica - preto, escrito média 
corpo em plástico transparente, sextovado, 
ponto de tungstênio, cori» com orifício de 
respiro, c a r^  removível, não rosqueada, 
tampa cônica ventilada e tampão superior de 
pressão, protetor plástico entre a carga e o 
corpo da tam i^ fabricação nacional, 
embalagem com dados de identificação do 
produto e dato de validade, embalagem; caixa 
com 50 unidades.

Cx 250

739

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinto à base de óleo, cor 
azul, ponta de aço inox l,0mm, retratil, corpo 
fiimê.

Und 100

740

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinto à base de óleo, cor 
vermelha, ponta de aço inox l,0mm, retrátil, 
corpo fiimê.

Und 100

741

Caneta esferográfica com pegador anatômico 
em borracha macia, tinto à base de óleo, cor 
preta, ponta de aço inox 1,0mm, retrátil, 
corpo ftimê.

Und 100

742 Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponto em aço rosqueava na cor azul. Und 100

743
Caneta esferográfica escrita fina com corpo 
de cristal ponto em aço rosqueava na cor 
preta.

Und 100

744
Caneta fluorescente (marca texto), nas cores 
amarelo claro e verde claro. Estojo todo de 
plástico e tampa com prendedor para bolso.

Und 100

745
Caneta marca texto com ponto chanftada, na 
cor azul, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm.

Und 50

746
Caneta marca texto com ponta chanfirada, na 
cor laranja, tinto fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 50

747
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor rosa, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 50

748
Caneta marca texto com ponta chanfiada, na 
cor verde, tinta fluorescente a base de agua, 
espessura do traço 2,5 e 5,0mm

Und 25

749
Caneta tipo hidrocor à base de agua, não 
tóxico, em cores variadas, ponto firme de 
feltro fina, caixa com 12 unidades.

Cx 50

750 Capa para encadernação na cor azul, medindo 
210x297mm tamanho a4. Und 500

751 Cartolina 180g/m^, medindo 67x50cm, cores 
variadas. Folha 1200
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752 Cartolina tipo guache na gramatura 180 g/m  ̂
medindo 67x50 cm cores variadas. Und 25

753 Cartolina, cores leves e variadas. Med. 
Aprox. 500mmx600mm, gramatura de 150 g. Und 25

754 Clips colorido aço epóxi 5 minis, sortidas, 
caixa com 50 unidades. Cx 50

755 Clips niquelado n° 2/0, caixa com 100 
unidades. Cx 100

756 Clips niquelado n° 3/0, caixa com 100 
unidades. Cx 100

757 Clips niquelado n° 4/0, para papel, caixa com 
100 unidades. Cx 100

758 Clips niquelado n° 8/0, caixa com 100 
unidades. Cx 100

759 Clips para papel, niquelado, tipo aço inox n° 
1, caixa com 100 unidades. Cx 100

760 Cola adesiva instantânea de uso geral, base de 
resina sintética, tipo superbonder com 3g. Und 50

761 Cola branca em bastão fiasco com lOg, base 
giratória, não tóxica. Und 50

762 Cola colorida caixa com 06 embal. De 30 g, 
cores variadas. Cx 50

763 Cola em bastão 12 x 280 mm embalagem com 
6 bastões. cart. 10

764 Cola gliterada, caixa com 06 embal. De 25g 
cores variadas. Und 10

765 Cola para isopor, atóxica e secagem rápida, 
embal. Com 90g. Und 10

766
Cola plástica escolar, cor branca, em fiasco 
de 500 ml, com utilidade comprovada para 
colar madeira, papel, papelão, tecido, etc.

Und 20

767

Cola plástica soiagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em fiasco de lOOOml, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 20

768

Cola plástica secagem rápida, forma pastosa, 
na cor branca, em fiasco de 90g, com 
utilidade comprovada para colar madeira, 
papel, papelão, tecido, etc.

Und 20

769 Colchete em aço latonado, n° 10, caixa com 
72 unidades. Cx 20

770 Colchete em aço latonado, n° 11, caixa com 
72 unidades Cx 20

771 Colchete em aço latonado, n° 12, caixa com 
72 unidades Cx 20

772 Colchete em aço latonado, n° 13, caixa com 
72 unidades Cx 20

773 Colchete em aço latonado, n° 14, caixa com 
72 unidades Cx 20
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774 Colchete em aço latonado, n° 15, caixa com 
72 unidades Cx 20

775 Cblchete em aço latonado, n° 2, caixa com 72 
unidades Cx 20

776 Colchete em aço latonado, n° 3, caixa com 72 
unidades Cx 20

777 Colchete em aço latonado, n° 4, caixa com 72 
unidades Cx 20

778 Colchete em aço latonado, n° 5, caixa com 72 
unidades Cx 20

779 (Colchete em aço latonado, n° 6, caixa com 72 
unidades Cx 20

780 Colchete em aço latonado, n° 7, caixa com 72 
unidades Cx 20

781 Colchete em aço latonado, n° 8, caixa com 72 
unidades Cx 20

782 Colchete em aço latonado, n° 9, caixa com 72 
unidades Cx 20

783

Corretivo liquido, para corrigir texto 
impresso, em frasco com 18ml, não tóxico, 
composição; veículo acuoso, dispersantes e 
dióxido de titânio

Und 100

784 Corretivo seco em fita de resina e poliéster 
5mmx6m Und 50

785 Divisórias para pasla az ofício pacote com 06 
unidades Pct 150

786
E V a nas cores: vermelho, verde, amarelo, 
branco, laranja, preto, azul e marrom sendo 
50 de cada cor

F1 1000

787

Elástico em látex (liga), caixinha com 25 g no 
mínimo, com bastante elasticidade e de 
elevada resistência ao calor e umidade. Sem 
perder a consistência

Cx 100

788 Envelope branco, tamanho 260x360 mm 
(médio), paixil com 90 g. Und 1500

789 Envelope branco, tipo a4, tamanho 229x324 
mm (médio), papel com 90 g. Und 1500

790 Envelope em papel pardo na cor ouro, 
medindo 240x340 mm Und 1500

791 Envelope em papel tipo saco, na cor parda, 
medindo 310x410 mm Und 1200

792 Envelope kraft natural tam. 180x250mm Und 1200
793 Envelope kraft natural tam. 260x360mm Und 1000
794 Envelope kraft natural tam. 310x410mm Und 1000

795 Envelope pardo tamanho a4 medindo 
229x324mm Und 1000

796 Envelope pardo tamanho grande medindo 
aproximadamente 310x410mm Und 100
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797 Envelope pardo tamanho médio 
260mmx360mm Und 500

798 Escarcela a/e elástica pp transparente Und 800
799 Escarcela com ferragem transparente Und 500
800 Escarcela pp transparente 20mm Und 500

801
Espiral tamanho 12mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 100 
unidades

Pct 62

802
Espiral tamanho 20mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 70 
unidades

Pct 62

803
Espiral tamanho 50mm nas cores 
transparente, preta e azul pacote com 12 
unidades

Pct 62

804 Estilete com corpo de plástico e lâmina em 
aço inox, resistente e larga, medindo 15cm Und 62

805

Etiqueta autoadesiva tamanho 67,7 x 
99,0mm, em folha tam. A4 com 8 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 50

806

Etiqueta autoadesiva tamanho 55,8 x 
99,0mm, em folha tam. A4, com 10 etiquetas 
por folha, distribuídas formando colunas 
sobre o papel protetor siliconado tipo coche 
ou similar, caixa com 100 folhas.

Cx 50

807
Extrator de grampos tipo alavanca, em aço 
cromado ou niquelado, comprimento de 12, 
largura 2cm

Und 50

808 Fio em nylon resistente na cor branca, em rolo 
de 25m Und 62

809 Fita adesiva de papel tipo gomada medindo 
50x50cm Und 50

810 Fita adesiva de polipropileno medindo 
50x50mm, transparente Und 50

811 Fita adesiva transparente temanho 10x30 Und 50

812

Fita dupla face com dorso em acetato de 
celulose, coberto com adesivo e, ambos os 
lados, protegido por papel krafl, medindo 121 
mmx30 mm, na cor branca

Und 10

813 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de lOmm F1 100

814 Folha de isopor medindo 60x40 na espessura 
de 15mm F1 100
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815

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
grande, capacidade fara grampear 100 folhas 
no minimo, na gimnatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 28x17 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções: grampeia, prega e 
alfineta

Und 10

816

Grampeador de mesa para papel, tamanho 
pequeno, capacidade )w a grampear 25 folhas 
no mínimo na gramatura do papel 75 g, 
dimensões mínimas 14x0,5 cm (comprimento 
X altura) com mola de pressão, com pintura 
epóxi anticorrosiva, suporte inferior de 
plástico, com funções: grampeia, prega e 
alfineta

Und 10

817 Grampeador em metal, com capacidade para 
furar no mínimo 100 folhas Und 10

818 Grampeador grande em metal, com 
capacidade para grampear até 50 folhas; 26/6 Und 25

819

Grampeador médio de mesa metálico, 
capacidade para grampear no mínimo 30 
folhas, fabricado em chapa de ^ o , base 
fechamento do grampo com 2 posições 
(fechado e aberto), com acabamento 
niquelado, estojo de alojamento dos grampos 
em chapa de aço, mola resistente com 
retração automática, capacidade de carga de 
meio tente de grampos 26/6. Utiliaa grampos 
24/6 e 26/6

Und 12

820
Grampeador médio em metal, com 
capacidade para grampear até 25 fls, para 
grampos 26/6, dimensão: 20x5x9mm

Und 12

821
Grampo de aço galvanizado para grampeador 
industrial n° 23/24, grampeia no mínimo 230 
folhas de papel a4, caixa com 1000 grampos

Cx 100

822 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/10, caixa com 1.000 unidades Cx 100

823 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/13, caixa com 5.000 unidades Cx 100

824 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/20, caixa com 1.000 unidades Cx 100

825 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 23/8, caixa com 1.000 unidades Cx 100

826 Grampo para grampeador em aço niquelado 
medindo 26/6, caixa com 5.000 unidades Cx 100

827 Lâmina em aço para estilete largo, estojo com 
10 unidades Pct 50

828 Lápis de cera tipo gizão, caixa com 12 cores Cx 10
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829
Lapiseira grafite n° 0,05, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 50

830
Lapiseira grafite n° 0,07, mecanismo 
resistente para avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 50

831
Lapiseira grafite n° 0,09, mecanismo 
resistente jara avanço da carga, borracha 
embutida na parte traseira, clip removível

Und 50

832

Lapiseira técnica n" 0,5 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 50

833

Lapiseira técnica n° 0,7 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 mm de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha jsam correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 50

834

Lapiseira técnica n° 0,9 mm, corpo de plástico 
e ponta de metal. Com caniço de 3 imn de 
altura, ideal para desenhista e projetista e 
borracha para correções na parte superior. 
Acompanhado de 3 minas

Und 50

835
Livro ata com 200 folhas, contendo termo de 
abertura e folhas numeradas, capa dura na cor 
preta.

Und 100

836 Livro de ponto com 160 folhas Und 100

837 Livro de protocolo com 100 folhas, em 
impressão anverso e verso de cada folha Und 100

838
Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 
com lOOfls numeradas, medindo 320mm x 
220mm

Und 62

839
Livro de registro de protocolo com 200fls 
numeradas írente e verso, capa em papelão, 
medindo 215xl57mm.

Und 62

840 Mina de grafite na espessura 0,5mm com 
textura 2b, caixa 12 unidades Cx 125

841 Mina de grafite na espessura 0,7mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 125

842 Mina de grafite na espessura 0,9mm com 
textura 2b, caixa com 12 unidades Cx 125

843 Papel a4 medindo 297x 420 mm, gramatura 
75 g/m^, branco. Res 500

844 Papel a4 txxihe, 170m/g^ 210x297nun, 
pacote com 50 fls Pct 500

845 Papel a4 na cor amarelo, pacote com 100 fls. Pct 500
846 Papel a4 na cor azul, i^cote com 100 fls. Pct 500
847 Papel a4 na cor rosa, pacote com 100 fls. Pct 500
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848 Papel a4 na cor verde, pacote com 100 fis. Pct 500

849
Papel vergê branco, embalagem com 100 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
80g.

Embai 250

850
Papel vergê salmão, embalagem com 50 
folhas, formato a4 (210 x 297), gramatura
120g.

Embai 250

851
Papel almaço com pauta n°04, em [»pel 
apergaminhado, na gramatura de 756/m^ 
medindo 210x297mm

Resma 500

852 Papel almaço sem pauta, caderno com 10 
folhas, cor branca Resma 250

853 Papel carbono preto oficio hc-211 pacote com 
100 folhas Cx 3

854

Papel fotográfico, tamanho a4, brilhante a 
prova d’água, para impressão de foto, alto 
brilho, secagem instantânea, 180 gr/m^, 
compatível jmra impressora inkjet hp, canon, 
epson, lemax, embalagem com 50 folhas.

Pct 50

855 Papel oficio 2 medindo 216x330mm, cor 
branco, multifuncional. Res 800

856 Papel reciclado a4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m^. Res 500

857 Pasta az de plástico tipo file transparente 
medindo 350mmx 280mm com grampo mola. Und 200

858
Pasta az em papelão reforçado, plastificada, 
grande, medindo 280mmx370mm com dorso 
85mm, ferragem de pressão.

Und 200

859
Pasta az em plástico transparente, montada, 
tamanho ofício, dorso largo, com ferragem de 
pressão, em 06 cores variadas.

Und 200

860
Pasta az pequena simples, em papelão 
reforçado com lombada de 50mm, medindo 
215x297mm, com ferragem de pressão.

Und 200

861
Pasta catálogo em papel cartão revestida em 
plástico, com 100 envelopes, medindo 
240x340mm. De boa qualidade.

Und 50

862 Pasta com ferragem, em plástico transparente 
resistente, cores suaves de boa quali^de. Und 250

863 Pasta com ferragem, tamanho ofício, de 
plástico transparente, cores variadas. Und 250

864
Pasta em plástico transparente (polietileno) 
com elástico de Icm de dorso transparente, 
tamanho ofício cores variadas.

Und 225

865 Pasta flip tamanho ofício com grampo cor 
cristal. Und 25

866 Pasta para arquivo deslizante tipo suspensa 
vetro lateral. Und 375
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867

Pasta para documento tipo 1, plástico especial 
(polipropileno) espessura de 0, 15 mm, 
formato a4, tamanho 210x297mm, cores 
variadas.

Und 125

868
Pasta plástica transparente laminado, 
poliproleno, com ferragem de plástico 0,35, 
formato 245x340.

Und 125

869
Pasta suspensa corpo em carfâo kraft, com 02 
hastes plásticas, visor e etiqueta branca, com 
grampo plástico dimensões; 361x240mm.

Und 500

870
Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastifícada marmorizada, cor pardo.

Und 1000

871

Pasta suspensa, papelão reforçado (grosso) 
tamanho ofício, com ferragem, capa dura 
plastifícada marmorizada, nas cores azul, 
verde, laranja, verde limão, rosa, vermelha, 
preto, branca, lilás, pink e amarelo.

Und 1250

872 Percevejo alfinete tipo taça, diversas cores, 
medindo lOmm, caixa com 25 unidades. Cx 62

873

Perfurador de papel, em aço, com abertura de 
6mm, no tamanho grande com capacidade 
para perfurar 50 folhas, dimensão: 
17x11,5x1 Icm. Mc

Und 25

874

Perfurador de papel 02 furos, com apwio 
emborrachado, estrutura metálica, com 
capacidade de perfurar entre 30 a 100 folhas, 
sistema de trava, com escala e depósito.

Und 25

875

Perfurador de papel de mesa tamanho médio 
2 furos com espessura 5mm, capacidade para 
perfurar até 30 folhas, sistema de trava, com 
escala e depósito.

Und 25

876

Perfurador grande com 2 furos apoio da base 
em polietileno, pinos perfuradores e molas 
em aço, com capacidade mínima de perfurar 
100 folhas.

Und 25

877
Pincel atômico com ponta de feltro cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 60

878
Pincel atômico para quadro branco, com 
ponta de feltro do tipo descartável, cores 
variadas (preto, azul e vermelho) de boa 
qualidade.

Cx 60

879 Pincel atômico permanentes cores diversas. Cx 62

880

Pistola elétrica aplicadora de cola, corpo 
injetado em plástico. - ponta metálica. - 
tensão: 127-220 v c. A. Potência: 45-50 watts 
/ frequência 60 hz.

Und 10
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881
Porta caneta sem acrílico fiimê, tipo 
conjugado, para lápis, clips e cartão, com 7 
divisões. Medidas: 135x120x90mm

Und 20

882
Porta canetas em acrílieo furnê, tipo 
conjugado, com divisórias para caneta, clips 
e cartão, dimensões; 228 x 65 x 90

Und 20

883 Porta canetas em acrílico na cor cristal, com 
3 divisões. Dimensões: 232 x 79 x 90 Und 10

884 Refíl para quadro branco, conteúdo de 5,5 ml, 
cores variadas. Und 4

885
Régua de plástico de 30cm, com altura 
310mm, largura 26mm e espessura l,6mm 
transparente.

Und 50

886
Régua de plástico de 50cm, com altura 
510mm, largura 40mm e espessura 3mm 
transparente.

Und 50

887 Régua de polietileno com 50 cm transparente. Und 50

888 Tecido tnt cores variadas, azul, branco, 
vermelho, verde, amarelo, preto e estampado. Und 1500

889 Tesoura com lâmina em aço inox, 8", cabo de 
plástico emborrachado, tamanho 21cm. Und 20

890
Tesoura tamanho médio medindo 16 cm, em 
aço inoxidável, para uso geral, ponta reta e 
cabo de plástico, formato anatômico.

Und 20

891 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor azul, frasco de 30ml. Und 50

892 Tinta para carimbo auto entintado a base de 
agua na cor preta, fiasco de 30ml. Und 50

893 Umedecedor fmra dedos, creme 
antibacteriano, pote com 16 g. Und 10

894 Fita Crepe 18mmx50m emb Sanf 12x1 RI 100
895 Fita Crepe 24mmx50m emb Sanf 12x1 RI 10
896 Fita Crepe 48mmx50m emb Sanf 6x1 RI 50
897 Papel Mad AA ouro 66x96 75g c/250 Fis 6000

TOTAL EM R$
TOTAL EM GERAL R$

5. DO PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
DO OBJETO:

5.1. A entrega será conforme cronograma e feita de forma parcelada, devendo ser efetuada 
imediata após o recebimento a Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos).

5.2. Os prazos de fornecimento do objeto poderão ser prorrogados, a critério das Secretarias 
Mimicipais, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos 
de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1°, da Lei 
Federal n° 8.666/93.
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5.3. Os produtos serão requisitados e entregues, conforme cronograma fomeddo pelas 
Secretarias Municipais.

5.4. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão 
de acordo com as necessidades e conveniências da Requisitante, mediante a emissão de 
Contrato e posterior Ordem de Fornecimento acompanhada da respectiva Nota de 
Empenho.

5.5. E de responsabilidade do licitante(s) vencedor(es) a substituição dentro de mínimo 05 
(cinco) corridos, depois do comunicado de qualquer certeira fora das especificações, 
deteriorados, avariados ou danificados e inclusive se consíatedos danos nas embalagens e, 
ainda, que apresentam deterioração, por um outro produto de igual qualidade ou superior, sem 
qualquer ônus, devendo o(s) licitante(s) vencedor(es) tomar(em) to ^ s  os cuidados possíveis 
no transporte.

5.6. Os produtos setão entregues nas Secretarias Municipais ou em outro local a qual as mesmas 
indicarem.

5.7. As entregas deverão ser por conta e risco da(s) licitante(s) vencedot(es), nas quantidades 
solicitadas e deverão estar obri^oriam ente acompanhadas dos competentes documentos 
fiscais, discriminando os produtos, marcas e respectivos valores

5.8. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer os produtos de boa 
qualidade, perfeito estado e pronto para uso imediato.

5.9. Os produtos deverão estar em conformidade com ait. 31, do C ^ g o  de Defesa do 
Consumidor, no que diz respeito às suas características com: qualidade, quantidade, 
composição, garantias, prazo de validade e origem, e outros dados, bem como os riscos que 
apresentam a sua estocagem e a segurança dos consumidores.

6. FORMA DE PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o recebimento do objeto, 
desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação 
de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da 
respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade 
com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme 
Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a 
Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do 
Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia |x)r Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS -  CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
medimite apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente 
na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
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7.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em consonância com o que 
estabelece a legislação pertinente;

7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências e condições deste edital, 
notadamente às esiK»;ifíc^;ões de detalhamento do objeto conforme, especificações contidas no 
modelo de proposto e no termo de referência deste edital;

7.2.1. Apresentem preços finais excessiví» ou manifestodamente inexequíveis;

a) são considerados excessivos os preços cotados que, após a sessão de lances, ultrapassem 
os valores unitários estimados no processo administrativo;

b) apresente preços manifestodamente inexequível, assim considerando aquele inferior a 
somatória do custo da operacionalização e encargos sociais,

7.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 
em primeiro lugar, a proposto que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, 
apresente o MENOR PRECO POR ITEM;

7.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostos classificadas, após os 
lances verbais, se for o caso, o Pregoeiro procederá ao desem^site, na mesma sessão e na 
presença de todas as demais licitantes pr^entes, através de sorteio, na forma do disposto no § 
2° do artigo 45 da Lei n° 8.666/93;

7.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, 
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor 
imitário;

8. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

8.1. Os documentos necessários à habilitoção, abaixo relacionados, observados sempre os 
respectivos prazos de validade;

8.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

8.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acomimnhado de 
documentos de eleições de seus administradores.

8.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício;

8.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual através de consulto pública ao 
Cadastro Estadual do domicílio ou sede da empresa licitante, expedido pelo Sistema Integrado 
de informações sobre Operações Inter^taduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) 
comprovando possuir inscrição habilitada no cadastro de contribuintes estadual;
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8.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Tributos e 
Contribuições Federais e Dívida Ativa);

8.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante 
(Tributos e Contribuições Estaduais e Divida Ativa);

8.9. Prova de regularidade para com a Fazenda M unici^  do domicílio ou sede do licitante 
(Tributos e Contribuições Municipais e Dívida Ativa);

8.10. Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF -  Certificado de 
Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;

8.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VE-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada j«lo D ireto-Lei n® 5.452, de 1- de maio de 1943.

8.12. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já  exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.12.1. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maior que 1,00, 
resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

LG ATIVO CIRCULANTE + ATIVO N AO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE

SG ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO 
CIRCULANTE

LC = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE

8.12.2. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço.

8.12.3. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

8.12.4. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

8.12.5. O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta 
Comercial.

8.12.6. Certidão negativa de felência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertnra da Licitação:
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9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1. Para comprovação de atendimento à qualificação técnica, o Edital de licitação deverá exigir 
a apresentação dos seguintes documentos:

9.1.1. A apresentação de requisitos de qualificação técnica é um dos fatores que devem ser 
inseridos no Edital como forma complementar de garantir o fornecimento de um produto bem 
assim, deverá conter Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado/declaraçâo de capacidade 
técnica, compatível com o objeto deste termo de referência, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que o licitante forneceu ou estó fornecendo, de modo satisfatório, 
do objeto da mesma natureza ou similares o qual deverá ser apresentado em conjunto com o ato 
que concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade do mesmo;

9.1.2. Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a (w tir de 14 anos.

10. ADJUDICAÇÃO:

10.1. A adjudicação das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO “POR 
ITEM”.

10.2. Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma licitante.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

11.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderão ser 
previstas no Edital e Contrato:

11.1.1. Nomear Gestor e/ou Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a executo  dos Ckmtratos;

11.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as 
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo 
ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

11.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

11.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulmnentares e contratuais 
cabíveis;

11.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos 
neste Termo de Referência;

11.1.6. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações 
constantes na proposta da CONTRATADA;

11.1.7. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA 
dentro dos prazos preestabelecidos em (jontrato;
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11.1.8. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento do Objeto;

11.1.9. Fom^:er atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
Obrigações (Contratuais;

11.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser 
previstas no Edital e Contrato:

11.2.1. Fornecer o objeto conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, 
não podendo nunca ser inferior a esta;

11.2.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

11.2.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelas Secretarias Municipais, 
relacionados com as características do objeto;

11.2.4. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos 
necessários;

11.2.5. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que 
deverá responder pela fiel execução do Contrato;

11.2.6. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou 
dos Gestores dos Ck)ntratos inerentes à execução do objeto contratual;

11.2.7. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por 
culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da 
presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização 
ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da 
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o 
pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida jjelo Gestor 
do Ck>ntrato no valor corresjxrndente ao dano, acrescido das demais penalidades 
constantes do instrumento convocatório e do contrato.

11.2.8. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto 
pela CONTRATANTE, cujo representente terâ j>oderes para sustar o fornecimento, total ou 
parcialmente, a qualquer tempx), sempre que considerar a medida necessária, e recusar o objeto 
empregado que ju l^ r  inadequados;

11.2.9. Manter, durante toda a execução do Contrato, em comjjatibilidade com as obrigações 
px)r ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.2.10. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à 
CONTRATANTE para pagamento;
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11.2.11. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste 
Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

11.2.12. Aceitar os Termos e Condições do Pregão de acordo com a Legislação Vigente e com 
o instrumento pactuado no Termo de Referência;

11.2.13. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas no edital;

11.2.14. Abster-se de transferir direitos ou obrigações ^ » n e n te s  do contrato sem a expressa 
concordância do Órgão Gerenciador.

11.2.15. Arcar com todas as despeas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, 
impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

12. DAS PENALIDADES:

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93, garantida 
prévia e ampla defesa em processo administrativo.

12.2. Multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.

13. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

13.1. Este planejamento foi elaborado de acordo com o Ordenamento Jurídico Nacional que 
regulamenta o processo de aquisições para a Administração Pública, Lei n” 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, e constitui peça integrante, indispensável e 
inseparável do processo licitatório, visando viabilizar a aquisição do objeto descritos neste 
planejamento;

13.2. Deste modo, o presente documento contém os elementos básicos e essenciais 
determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar os interessados em participarem 
do certame licitatório na preparaçâu) da documentação e na elaboração da proposta;

13.3. Os produtos que constituem o Objeto deste Termo de Referência enquadram-se no 
conceito de bem comum, nos termos da legislação em vigor, onde os requisitos técnicos são 
suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e objeto é fornecido 
comercialmente por mais de uma empresa no mercado;

13.4. Assim, entende-se que a modalidade de licitação deverá ser PREGÃO, a ser realizada na 
forma PRESENCIAL, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.

14. JUSTIFICATIVA PARA A DIVISÃO EM ITENS:

14.1. Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação sem 
prejudicar o ganho da aquisição em escala, razão capital da reahzação das compras conjuntas, 
optou-se pela divisão deste certame em ITENS, sempre em respeito à mais ampla competição 
e conforme previsto no art. 23 §§ 1° e 2“ da Lei n° 8666/93 e Súmula 247 do TCU:
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“Lei n. 8.666/93

Alt. 23, § 1“) As obras, serviços e compras efetuadas pela 
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo- 
se à licitação com vistas ao melho^ aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem 
perda da economia de escala. (Redação dada pela Lei n. 8.883, 
de 1994)”

“Súmula n. 247:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por 
preço global, nos editais das licitoções para a contratação de 
obras, serviços, compras e alien^ões, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou 
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de 
propiciar a ampla particii^ão de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a 
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

14.2. A divisão em itens, elaborada para este procedimento, levou em conta a diferenciação das 
características técnicas dos bens a serem adquiridos.

14.3.0  detalhamento das especificações dos itens deste Termo de Referência, figuram no item 
4 deste Termo.

15. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

15.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato.

16. GARANTIA:

16.1. O prazo de garantia dos produtos a serem entregues, deverá ser igual ou superior a 90 
(noventa) dias, a contar da entrega definitiva do objeto, excetuando-se os casos em quem o 
fabricante estipule prazo inferior, devidamente comprovado pelas anotações de data de 
febricação e garantia, constantes da embalagem, se houver.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Ate

_ íst^Alves Teixeira Junior 
Secretario Munifnpal de Administração e Finanças 
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