PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021.
Em cumprimento a Lei Municipal Nº 1103/2019, segue resumo executivo:

Número do processo

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2021

Data de abertura

01/04/2021

Número do processo
017/2021.
administrativo

Objeto:

Formação de Registro de Preços para aquisição de
materiais de escritório, expediente e artesanato, de
acordo com as condições e especificações
constantes do edital, inclusive seus anexos,
notadamente o anexo I, que veicula o termo de
referência.

Quantidades e Preços
Anexo I.
de referência.
Prazo de vigência

12 meses.
http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-elicitacao/

Link
www.comprasgovernamentais.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021.

ANEXO – I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS A PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP,
ITEM DE COTA RESERVADA ÀS ME/EPP, E ITEM PARA AMPLA
COMPETITIVIDADE (COTA GERAL).
Formação de Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, expediente e
artesanato, de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive
seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência.
1.

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICRO EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (EPP)
Item

Descrição/Especificação

Unidade
de
medida

Qtde

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

01

PAPEL A4 NA COR AMARELO - Resma com 500
Folhas, contendo a identificação do produto e a
marca do fabricante.

RESMA

132

R$ 24,18

R$ 3.191,76

02

PAPEL A4 NA COR AZUL - Resma com 500 Folhas,
contendo a identificação do produto e a marca do
fabricante.

RESMA

80

R$ 24,18

R$ 1.934,40

03

PAPEL A4 NA COR ROSA - Resma com 500 Folhas,
contendo a identificação do produto e a marca do
fabricante.

RESMA

80

R$ 24,18

R$ 1.934,40

04

PAPEL A4 NA COR VERDE - Resma com 500 Folhas,
contendo a identificação do produto e a marca do
fabricante.

RESMA

80

R$ 24,18

R$ 1.934,40

05

PAPEL RECICLADO, formato A4, dimensões 210 x 297
mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem: em material
impermeável, contra umidade, resma (500 folhas),
contendo a identificação do produto e a marca do
fabricante.

RESMA

410

R$ 20,05

R$ 8.220,50

06

PAPEL CAMURÇA, Cores sortidas, tamanho
aproximado 40 x 60 - folha contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante.

UNID.

270

R$ 0,96

R$ 259,20
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07

PAPEL CARMIN, nas dimensões 50x60, cores
diversas: Embalagem: pacote com 100 Unidades,
contendo identificação do produto e a identificação
do fabricante.

PCT C/
100

263

R$ 7,50

R$ 1.972,50

08

PAPEL CARTÃO FOSCO 270g, nas dimensões 50x60,
cores diversas. Embalagem: pacote com 100
Unidades, contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante.

PCT C/
100

103

R$ 21,60

R$ 2.224,80

09

PAPEL CASCA DE OVO, formato A4, dimensões
210x297mm, gramatura 180g/m2, cor branca:
Embalagem: Caixa com 50 folhas, contendo a
identificação do produto e do fabricante.

CAIXA C/
50

194

R$ 15,82

R$ 3.069,08

10

PAPEL CONTACT, 45CM x 25M, transparente,
laminado de PVC, auto adesivo, protegido no verso
por papel siliconado, incolor, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante.

ROLO

69

R$ 48,55

R$ 3.349,95

11

PAPEL CREPON, Pct c/ 40 unidades. Cores diversas.

PCT C/ 40

86

R$ 27,99

R$ 2.407,14

12

PAPEL DE SEDA nas dimensões 48x60 diversas cores.
Pct c/ 100 unidades.

PCT C/
100

32

R$ 28,18

R$ 901,76

13

PAPEL DOBRADURA sem brilho, nas dimensões
48x60, cores diversas. Embalagem: pacote com 100
Unidades, contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante.

PCT C/
100

94

R$ 37,07

R$ 3.484,58

14

PAPEL GOFFRATA, formato A4, dimensões
210x297mm, gramatura 180g/m2, cor branco.
Embalagem: caixa com 50 folhas, contendo a
identificação do produto e do fabricante.

CAIXA C/
50

68

R$ 18,98

R$ 1.290,64

15

PAPEL LAMINADO nas dimensões 48x60, cores
diversas. Embalagem: Pacote com 100 Unidades,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

PCT C/
100

33

R$ 59,55

R$ 1.965,15

16

PAPEL MICRO ONDULADO, diversas cores, nas
dimensões 50x80. Embalagem. Pacote com 10
Unidades contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante.

PCT C/ 10

30

R$ 18,60

R$ 558,00

17

PAPEL NACARADO, nas dimensões 70x90, cores
diversas. Embalagem. Pacote com 10 Unidades
contendo identificação do produto e a identificação
do fabricante

PCT C/ 10

20

R$ 25,42

R$ 508,40

18

PAPEL PARA FLIP CHART, dimensões 640 x 880 mm,
na cor branca, gramatura mínima 75 g/m2, bloco com
50 folhas. Embalagem contendo a identificação do
produto e a identificação do fabricante.

BLOCO C/
50

23

R$ 31,03

R$ 713,69
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19

PAPEL REPROGRÁFICO PARA PLOTTER, sulfite
alcalino laser, largura 914 mm x 45 m x 75 gr,
contendo identificação do produto e a marca do
fabricante.

ROLO

60

R$ 52,15

R$ 3.129,00

20

PAPEL SULFITE, alcalino, formato A3, dimensões 297
x 420 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem em
material impermeável, contra umidade, com 1 resma
(500 folhas), contendo a identificação do produto, e a
marca do fabricante.

RESMA

260

R$ 43,38

R$
11.278,80

21

PAPEL SULFITE, alcalino, ofício 2, dimensões 216 x
330 mm, gramatura 75 g/m2. Embalagem em
material impermeável, contra umidade, com 1 resma
(500 folhas), contendo a identificação do produto e a
marca do fabricante.

RESMA

66

R$ 33,50

R$ 2.211,00

22

PAPEL VERGÊ, formato A4, dimensões 210 x 297 mm,
gramatura 180 g/m2, cores diversas. Embalagem:
caixa com 50 folhas, contendo a identificação do
produto, identificação do fabricante.

CAIXA C/
50

115

R$ 11,62

R$ 1.336,30

23

PAPEL CARTOLINA, comum, gramatura 150g/m²,
diversas cores, nas dimensões 50x66cm. Contendo a
identificação do produto e a identificação do
fabricante.

UNID.

590

R$ 0,83

R$ 489,70

24

PAPEL CARBONO AZUL, indicado para manuscrito,
formato A4, caixa com 100 unidades, contendo a
identificação do produto e identificação do
fabricante.

CAIXA

23

R$ 30,84

R$ 709,32

25

PASTA CATALOGO, com no mínimo 100 plásticos
envelope grosso (0,6) tamanho ofício, capa de
papelão revestida em plástico, na cor preta, com
visor em PVC cristal para identificação. Embalagem
contendo a identificação do produto e identificação
do fabricante.

UNID.

344

R$ 15,45

R$ 5.314,80

26

PASTA COM GRAMPO TRILHO, em papelão, sem
abas e sem elástico, com fina camada plástica e
grampo trilho interno, cores diversas, contendo a
identificação do produto e identificação do
fabricante.

UNID.

750

R$ 1,68

R$ 1.260,00

27

PASTA EM PAPELÃO, com abas e elástico, com fina
camada plástica, com ilhoses de metal, dimensões
aproximadas 180 x 245, cores diversas, contendo a
identificação do produto e identificação do
fabricante.

UNID.

650

R$ 3,29

R$ 2.138,50
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28

PASTA EM POLIESTIRENO transparente para
documentos com presilha (Romeu/Julieta), contendo
a identificação do produto e a identificação do
fabricante.

UNID.

492

R$ 4,48

R$ 2.204,16

29

PASTA E POLIESTIRENO transparente, com abas e
elástico, com ilhoses de plástico duro, dimensões
aproximadas 235 x 350 mm, contendo a identificação
do produto e identificação do fabricante.

UNID.

355

R$ 3,99

R$ 1.416,45

30

PASTA PLÁSTICA EM L, em plástico cristal, tamanho
ofício, dimensões 220 x 310 mm, incolor, contendo a
identificação do produto e a identificação do
fabricante.

UNID.

770

R$ 0,94

R$ 723,80

31

PASTA POLIONDA, com abas e elástico, mas
dimensões 215 x 228 x 55 mm, em polipropilenocorrugado, cores diversas, contendo a identificação
do produto e a identificação do fabricante.

UNID.

510

R$ 2,58

R$ 1.315,80

32

PASTA POLIONDA, com abas e elástico, nas
dimensões 315 x 226 x 18 mm, em polipropilenocorrugado, cores diversas, contendo a identificação
do produto e a identificação do fabricante.

UNID.

540

R$ 4,07

R$ 2.197,80

33

PASTA POLIONDA, com abas e elástico, nas
dimensões 315 x 228 x 35 mm, em polipropilenocorrugado, cores diversas, contendo a identificação
do produto e a identificação do fabricante.

UNID.

390

R$ 2,89

R$ 1.127,10

34

PASTA SANFONADA grande, em PVC transparente,
resistente, nas dimensões 280 x 380 mm, com 31
divisórias, contendo a identificação do produto e a
identificação do fabricante.

UNID.

241

R$ 46,97

R$
11.319,77

35

PASTA SUSPENSA em papelão marmorizada, com
haste plástica completa, visor em plástico
transparente e etiqueta para identificação com 06
posições para alojamento do visor, contendo a
identificação do produto e a identificação do
fabricante.

UNID.

1.930

R$ 1,44

R$ 2.779,20

36

PASTA SUSPENSA em polipropileno transparente
cristal ou fumê identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

995

R$ 5,85

R$ 5.820,75

37

PASTA POLIONDA COM ABAS E ELÁSTICO, nas
dimensões 245 x 335 x 18mm, em polipropilenocorrugado, cor a ser definida pela administração,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNI

275

R$ 2,88

R$ 792,00
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38

VISOR PARA PASTA SUSPENSA, em plástico
transparente com etiqueta branca. Embalagem: caixa
CAIXA
com 50 unidades, contendo a identificação do
produto e a identificação do fabricante
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, escrita média de 1,0
mm, corpo plástico rígido, ponta de esfera de
tungstênio,
formato
do
corpo
hexagonal,
transparente, nome do fabricante impresso no corpo
da caneta, com furo para suspiro, carga removível, Caixa com
sem acionamento, tampa ventilada, com capacidade
50
para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final canetas
da carga, tamanho total aproximadamente de 15 cm,
aprovada pelo INMETRO. Referência: Marca BIC, ou
de qualidade efetivamente igual ou superior. Caixa
com 50 canetas.

198

R$ 5,22

R$ 1.033,56

305

R$ 30,30

R$ 9.241,50

40

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, escrita média de
1,0 mm, corpo plástico rígido, ponta de esfera de
tungstênio,
formato
do
corpo
hexagonal,
transparente, nome do fabricante impresso no corpo
da caneta, com furo para suspiro, carga removível, Caixa com
sem acionamento, tampa ventilada, com capacidade
50
para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final canetas
da carga, tamanho total aproximadamente de 15 cm,
aprovada pelo INMETRO. Referência: Marca BIC, ou
de qualidade efetivamente igual ou superior. Caixa
com 50 canetas.

266

R$ 28,52

R$ 7.586,32

41

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, escrita média
de 1,0 mm, corpo plástico rígido, ponta de esfera de
tungstênio,
formato
do
corpo
hexagonal,
transparente, nome do fabricante impresso no corpo
da caneta, com furo para suspiro, carga removível, Caixa com
sem acionamento, tampa ventilada, com capacidade
50
para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final canetas
da carga, tamanho total aproximadamente de 15 cm,
aprovada pelo INMETRO. Referência: Marca BIC, ou
de qualidade efetivamente igual ou superior. Caixa
com 50 canetas.

255

R$ 29,24

R$ 7.456,20

42

BORRACHA NATURAL PARA LAPIS E LAPISEIRA,
indicada para qualquer graduação de grafite, possui
angulação triangular nas extremidades o que auxilia
na precisão ao apagar, isenta de substancia tóxica,
macia, capaz de apagar totalmente a escrita.versões
coloridas da borracha não devem manchar ou borrar
o papel. Indicada para uso escolar e técnico.
Tamanho aproximado 51x22x9mm, contendo dados
de identificação do produto, identificação do
fabricante.

330

R$ 0,55

R$ 181,50

39

UNID.
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43

BORRACHA branca, macia, para apagar escrita a
lapiseira, atóxica, dimensões aproximadas 42 x 21 x
11 mm, contendo o nome do fabricante. Embalagem:
caixa com 40 Unidades, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.

CAIXA

84

R$ 9,45

R$ 793,80

44

LAPIS DE COR 12 CORES, linha escolar, longo,
acabamento com tinta envernizada, toxica,
componentes: madeira plantada, pigmentos,
aglutinantes, carga inerte e ceras, caixa c/12 cores;
formato sextavado, selo do Inmetro, contendo dados
de identificação do produto, identificação do
fabricante.

CAIXA

270

R$ 5,49

R$ 1.482,30

45

LAPIS DE COR 24 CORES, linha escolar, longo,
acabamento com tinta envernizada, toxica,
componentes: madeira plantada, pigmentos,
aglutinantes, carga inerte e ceras, caixa c/24 cores;
formato sextavado, selo do Inmetro, contendo dados
de identificação do produto, identificação do
fabricante.

CAIXA

120

R$ 12,52

R$ 1.502,40

46

LAPÍS CÓPIA, SEXTAVADO, Indicado para uso de
desenhos, tauagens, preenchimento de documentos
contábeis, fiscais, cópias em papel vegetal e
decalques de chassi.

UNI

180

R$ 3,02

R$ 543,60

47

LÁPIS PRETO 2 B, para escrita, mina grafite na
graduação 2B (extra macio), formato cilíndrico, corpo
revestido em madeira e gravado a marca do
fabricante. Unidade contendo a identificação do
produto, marca do fabricante.

UNID.

1.990

R$ 0,86

R$ 1.711,40

48

LAPISEIRA, para mina grafite 0,5 mm, com corpo
plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de
metal e apagador de borracha. Embalagem deverá
conter a identificação do produto, marca do
fabricante.

UNID.

152

R$ 4,07

R$ 618,64

49

LAPISEIRA, para mina grafite 0.7 mm, com corpo
plástico e gravado a marca do fabricante, ponta de
metal e apagador de borracha. Embalagem deverá
conter a identificação do produto, marca do
fabricante.

UNID.

197

R$ 3,88

R$ 764,36

50

GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5mm - graduação hb ,
alta flexibilidade p qualquer lapiseira, tubo c/ 12
unidades - composição: grafite e material cerâmico,
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação.

TUBO C/
12 UNI.

188

R$ 1,61

R$ 302,68
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51

GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7mm - graduação hb ,
alta flexibilidade p qualquer lapiseira, tubo c/ 12
unidades - composiçâo: grafite e material cerâmico,
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação.

TUBO C/
12 UNI.

318

R$ 2,05

R$ 651,90

52

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL, completo, gravado
com texto a ser definido pela Prefeitura, medida:
Área da Borracha - 38x14mm (tipo: carimbo pessoal).
O produto deve conter a identificação do fabricante e
marca.

UNID.

203

R$ 31,57

R$ 6.408,71

53

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL, completo, gravado
com texto a ser definido pela Prefeitura, medida:
Área da Borracha - 40x60mm (tipo CNPJ). O produto
deve conter a identificação do fabricante e marca.

UNID.

150

R$ 62,76

R$ 9.414,00

UNID.

80

R$ 37,50

R$ 3.000,00

UNID.

120

R$ 44,39

R$ 5.326,80

UNID.

134

R$ 59,50

R$ 7.973,00

57

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL REDONDO, completo,
gravado com texto a ser definido pela Prefeitura,
medida: Área da Borracha - 40 mm de diâmetro. O
produto deve conter a identificação do fabricante e
marca.

UNID.

69

R$ 52,60

R$ 3.629,40

58

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL REDONDO, completo,
gravado com texto a ser definido pela Prefeitura,
medida: Área da Borracha - 30 mm de diâmetro. O
produto deve conter a identificação do fabricante e
marca.

UNID.

34

R$ 50,88

R$ 1.729,92

59

CARIMBO
AUTO
ENTINTÁVEL
DATADOR
QUADRADO, Carimbo Datador auto-entintado
gravado com texto a ser definido pela Prefeitura,
CONTENDO DATA, configuração manual, EX:
01/01/2019, medida: Área da Borracha 40x40mm. O
produto deve conter a identificação do fabricante e
marca.

UNID.

35

R$ 36,23

R$ 1.268,05

54

55

56

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL, completo, gravado
com texto a ser definido pela Prefeitura, medida:
Área da Borracha - 48x19mm. O produto deve conter
a identificação do fabricante e marca.
CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL, completo, gravado
com texto a ser definido pela Prefeitura, medida:
Área da Borracha - 59x23mm. O produto deve conter
a identificação do fabricante e marca.
CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL, completo, gravado
com texto a ser definido pela Prefeitura, medida:
Área da Borracha - 50x30mm. O produto deve conter
a identificação do fabricante e marca.
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60

CARIMBO AUTO ENTINTÁVEL DATADOR, Carimbo
Datador
auto-entintado
CONTENDO
DATA,
configuração manual, EX: 01/01/2019, medida: Área
da Borracha 30x20mm. O produto deve conter a
identificação do fabricante e marca.

UNID.

27

R$ 52,23

R$ 1.410,21

61

CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO, 6 dígitos,
com repetição, (Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12),
Aplicação: Ideal para processos que necessite a
marcação sequencial de números. Sua configuração
permite a regulagem da quantidade de repetição da
carimbagem (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular
a quantidade de dígitos que aparecem na
carimbagem, ideal para numeração de páginas,
documentos, protocolo, controle de quantidade, etc.
O produto deve conter a identificação do fabricante e
marca.

UNID.

20

R$ 161,26

R$ 3.225,20

62

ALMOFADA PARA CARIMBO, número 3, dimensões
aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor
AZUL, estojo plástico rígido, com tampa metálica ou
plástica, contendo a marca do fabricante.
Embalagem: de papelão contendo uma Unid, com a
identificação do produto.

UNID.

79

R$ 6,26

R$ 494,54

63

ALMOFADA PARA CARIMBO, número 3, dimensões
aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor
PRETA, estojo plástico rígido, com tampa metálica ou
plástica, contendo a marca do fabricante.
Embalagem: de papelão contendo uma Unid, com a
identificação do produto.

UNID.

72

R$ 5,44

R$ 391,68

64

ALMOFADA PARA CARIMBO, número 3, dimensões
aproximadas 6,7x11 cm, em feltro, entintada na cor
VERMELHA, estojo plástico rígido, com tampa
metálica ou plástica, contendo a marca do fabricante.
Embalagem de papelão contendo uma Unid, com a
identificação do produto.

UNID.

6

R$ 6,25

R$ 37,50

65

PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE 08 GB– identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

520

R$ 23,53

R$
12.235,60

66

PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE 16 GB– identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

180

R$ 27,39

R$ 4.930,20

67

PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
DE 32 GB– identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

491

R$ 45,84

R$
22.507,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

68

CD-R, virgem, gravação a 52x700mb dados/80min de
áudio ou superior, tendo em uma das faces a
identificação técnica da mídia (tipo/capacidade para
dados e áudio/velocidade de gravação) espaço para
escrita do conteúdo gravado, produto com a com
identificação do fabricante.

UNI.

915

R$ 4,80

R$ 4.392,00

69

DVD-R, 4X, 4.7 GB DADOS / 120 MIN. vídeo (sp),
embalagem individual lacrada em caixa padrão dvd-r
(menos r) - capacidade para gravação de 4.7 gb de
dados, ou 120 minutos de vídeo em quantidade SP,
velocidade de gravação até 4 x , face não gravavel
fosca com identificação do fabricante, capacidade e
velocidade máxima de gravação, e espaço para
escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada,
lacrada com filme contendo encarte removível,
interno ao estojo, com identificação do fabricante,
capacidade e velocidade máxima de gravação.

UNI.

1.060

R$ 5,20

R$ 5.512,00

70

CADERNETA espiral capa dura 96 folhas 100x140mm.

UNID.

508

R$ 2,75

R$ 1.397,00

71

CADERNO ¼ CAPA DURA, com no mínimo 96 folhas
pautadas, espiral, dimensões mínimas 140 x 202 mm,
com gramatura de no mínimo 56 g/m2. Unidade,
contendo a identificação do produto e marca do
fabricante.

UNID.

729

R$ 4,61

R$ 3.360,69

72

CADERNO 1/4 BROCHURA, pequeno, com no mínimo
96 folhas pautadas, dimensões mínimas de 140 x 202
mm, sem espiral, com gramatura de no mínimo 56
g/m2. Unidade, contendo a identificação do produto
e a identificação do fabricante.

UNID.

304

R$ 2,09

R$ 635,36

73

CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 x 10, capa dura, com no
mínimo 200 folhas pautadas, dimensões 25 x 17 cm,
com gramatura de no mínimo 56 g/m2. Unidade,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNID.

618

R$ 8,20

R$ 5.067,60

74

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO 9MM, capacidade
para 50 folhas, na cor preta, em material plástico ,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNID.

430

R$ 0,34

R$ 146,20

75

ESPIRAL PARA ENCARDENACAO 17MM, capacidade
para 100 folhas, na cor preta, em material plástico ,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNID.

420

R$ 0,35

R$ 147,00
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ESPIRAL PARA ENCARDENACAO 29MM, capacidade
para 200 folhas, na cor preta, em material plástico ,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNID.

400

R$ 0,64

R$ 256,00

77

CLIPS, para papel e aço galvanizado, Nº 1/0,
fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme
norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante. Caixa com 500 gramas do produto.

CAIXA

152

R$ 9,10

R$ 1.383,20

78

CLIPS, para papel em aço galvanizado, Nº 2/0,
fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme
norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante. Caixa com 500 gramas do produto.

CAIXA

120

R$ 7,08

R$ 849,60

79

CLIPS, para papel em aço galvanizado, Nº 4/0,
fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme
norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante. Caixa com 500 gramas do produto.

CAIXA

165

R$ 7,62

R$ 1.257,30

80

CLIPS, para papel em aço galvanizado, Nº 6/0,
fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme
norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante. Caixa com 500 gramas do produto.

CAIXA

138

R$ 9,40

R$ 1.297,20

81

CLIPS, para papel em aço galvanizado, Nº 8/0,
fabricado em arame de aço, anti-ferrugem, conforme
norma SAE 1010/20. Embalagem: caixa de papelão
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante. Caixa com 500 gramas do produto.

CAIXA

156

R$ 10,31

R$ 1.608,36

82

CLIPS COLORIDO, para papel em aço galvanizado e
pintura epoxi, Nº 2/0. Embalagem: Caixa de papelão
com 100 unidades. Deve conter a identificação do
produto, marca do fabricante.

CAIXA

544

R$ 3,71

R$ 2.018,24

83

CLIPS COLORIDO, para papel em aço galvanizado e
pintura epoxi, Nº 4/0. Embalagem: Caixa de papelão
com 50 unidades. Deve conter a identificação do
produto.

CAIXA

135

R$ 3,83

R$ 517,05

84

GRAMPEADOR DE MESA TIPO ALICATE, manual de
mesa com estrutura em metal cromado ou pintado e
base em borracha, tipo alicate com capacidade para
grampear aproximadamente 25 folhas, carga mínima
para 200 grampos referência (26/6). Embalagem
com a identificação do produto.

UNID.

204

R$ 29,33

R$ 5.983,32
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GRAMPEADOR DE MESA REFORÇADO, estrutura
metálica, durável, capacidade mínima para alfinetar
15 folhas e grampear 26 folhas de papel 75 g/m2,
base para fechamento do grampo para duas posições
(grampo aberto e fechado), dimensões mínimas 200 x
60x 50 mm, com acabamento niquelado, fabricado
em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm
de espessura, temperado e resistente, capacidade de
carga mínima de um (pente) de 100 grampos 26/6,
apoio na base em PVC. Embalagem com a
identificação do produto.

UNID.

138

R$ 18,78

R$ 2.591,64

86

GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, grampeia até 240
folhas, grampeador manual de mesa, grande, com
estrutura em metal cromado ou pintado, base
provida em fundo de borracha, compatível com os
grampos do tipo: 23/6 (30 folhas) 23/8 (50 folhas),
23/10 (70 folhas), 23/13 (100 folhas), 23/17 (160
folhas), 23/20 (200 folhas), 23/24 (240 folhas).
Embalagem com a identificação do produto.

UNID.

123

R$ 69,46

R$ 8.543,58

87

GRAMPEADOR
INDUSTRIAL
TAPECEIRO,
desenvolvido em aço de alta resistência, regulagem
de pressão com mola. Dimensão: Comp 150mm larg.
20Mm alt. 75Mm . Utiliza grampo 106/6 e 106/8.

UNID.

28

R$ 57,72

R$ 1.616,16

88

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/6, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 6mm de altura, anti-ferrugem
ou com extra proteção contra oxidação, Embalagem:
caixa com 5.000 Unidades, contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

186

R$ 12,65

R$ 2.352,90

89

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/8, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 8mm de altura, anti-ferrugem
ou com extra proteção contra oxidação, Embalagem:
caixa com 1.000 Unidades, contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

180

R$ 6,26

R$ 1.126,80

90

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/10, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 10mm de altura, antiferrugem ou com extra proteção contra oxidação,
Embalagem: caixa com 1.000 Unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

124

R$ 5,51

R$ 683,24
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GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/13, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 13mm de altura, antiferrugem ou com extra proteção contra oxidação,
Embalagem: caixa com 1.000 Unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

80

R$ 8,35

R$ 668,00

92

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/17, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 17mm de altura, antiferrugem ou com extra proteção contra oxidação,
Embalagem: caixa com 1.000 Unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

76

R$ 6,69

R$ 508,44

93

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/20, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 20mm de altura, antiferrugem ou com extra proteção contra oxidação,
Embalagem: caixa com 1.000 Unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

71

R$ 10,26

R$ 728,46

94

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
23/24, em arame galvanizado ou revestido, medindo
23 mm de largura com 24mm de altura, antiferrugem ou com extra proteção contra oxidação,
Embalagem: caixa com 1.000 Unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

81

R$ 9,58

R$ 775,98

95

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA, referência
26/6, , em arame galvanizado ou revestido, medindo
26 mm de largura com 6 mm de altura, anti-ferrugem
ou com extra proteção contra oxidação. Embalagem:
caixa com 5.000 Unidades, contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

289

R$ 4,35

R$ 1.257,15

96

GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, de
arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou
com extra proteção contra oxidação, grampo 106/6>
caixa com 3500 grampos.

CAIXA

49

R$ 9,09

R$ 445,41

97

GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, de
arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou
com extra proteção contra oxidação, grampo 106/8>
caixa com 3000 grampos.

CAIXA

67

R$ 8,00

R$ 536,00

98

GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, de
arame galvanizado ou revestido, anti-ferrugem ou
com extra proteção contra oxidação, referência rapid
9/14. Embalagem: caixa com 5.000 Unidades,
contendo a identificação do produto e a marca do
fabricante.

CAIXA

25

R$ 16,54

R$ 413,50
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GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO, injetado em
polipropileno branco para arquivar documentos, para
até 600 folhas. Pct c/ 50 unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

PCT

200

R$ 14,09

R$ 2.818,00

GRAMPO TRILHO, em material plástico resistente,
100 regulável, 80 mm, na cor branca. Embalagem: pacote
com 50 Unidades, contendo a identificação do
produto e a marca do fabricante.

PCT

175

R$ 9,79

R$ 1.713,25

PERFURADOR DE PAPEL, com 2 furos, metálico, com
capacidade para perfurar 20/25 folhas de papel,
gramatura 75 g/m2, dimensões mínimas 100 x 120 x
70 mm, em chapa de aço norma SAE 1010/20 (base,
alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática,
101 pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com
oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70,
zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma
SAE 1020/20 zincado resistente, apoio da base em
polietileno. Embalagem em caixa de papelão,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

UNID.

153

R$ 20,26

R$ 3.099,78

PERFURADOR DE PAPEL, 2 furos, metálico, com
capacidade para perfurar 60/70 folhas de papel,
gramatura 75 g/m2, dimensões mínimas 16 x 110 x
80 mm, em chapa de aço Norma SAE 1010/20 (base,
alavanca, suporte) fosfatizada, pintura eletrostática,
102 pinos perfuradores em aço Norma SAE 1112, com
oxidação preta, molas em aço Norma SAE 1065/70,
zincada e desidrogenizada, pino transversal Norma
SAE 1220/20, zincado resistente, apoio da base em
polietileno. Embalagem: caixa de papelão, contendo
identificação do produto, identificação do fabricante.

UNID.

89

R$ 73,10

R$ 6.505,90

EXTRATOR DE GRAMPOS, tipo espátula em aço
103 cromado, resistente, para grampos 26/6 e 26/8,
gravado no corpo a marca do fabricante.

UNID.

449

R$ 2,44

R$ 1.095,56

COLA BRANCA, líquida, composição à base de PVA –
acetato de polivinila em emulsão, não tóxica, lavável,
104 embalagem de 1 litro. Caixa com 1 Unidade,
contendo a identificação do produto, químico
responsável, marca do fabricante e prazo de
validade.

UNID.

215

R$ 8,04

R$ 1.728,60

COLA BRANCA, líquida, composição à base de PVA –
acetato de polivinila em emulsão, não tóxica, lavável,
105 embalagem de plástico contendo no mínimo 90
gramas com bico economizador, contendo a
identificação do produto, químico responsável, marca
do fabricante e prazo de validade.

UNID.

494

R$ 1,75

R$ 864,50

99
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COLA EM BASTÃO, composição a base de éter de
poliglucosídeo, tubo plástico com base giratória, não
106 tóxica, peso mínimo de 40 gramas, para aplicação em
papel, secagem rápida. Embalagem deverá conter a
identificação do produto, marca do fabricante,
químico responsável e prazo de validade.

UNID.

843

R$ 5,29

R$ 4.459,47

COLA COLORIDA caixa com 06 cores. Embalagem:
107 caixa com 06 frascos com 23 gramas cada, contendo
a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

CAIXA

205

R$ 7,61

R$ 1.560,05

COLA GLITTER cores diversas. Atóxica. Embalagem:
108 Caixa com 06 frascos com 23 gramas cada, contendo
a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

CAIXA

195

R$ 8,40

R$ 1.638,00

COLA INSTANTÂNEA: composição de éster de ciano
109 acrilato, incolor, com tampa anti-entupimento, para
colar porcelana, metal, madeira, couro, borracha,
cartolina, embalagem com 3gr.

TUBO

284

R$ 4,39

R$ 1.246,76

COLA RELEVO METÁLICO, caixa com 6 cores.
Embalagem:
caixa
com
6
frascos
com
110 aproximadamente 23 gramas cada, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

CAIXA

186

R$ 15,43

R$ 2.869,98

ENVELOPE CARTA BRANCO, 75 g/m2, dimensões
111 11x16cm. Embalagem: Caixa com 1.000 envelopes,
contendo identificação do produto e marca.

CAIXA

59

R$ 74,53

R$ 4.397,27

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO, 75 g/m2, dimensões
112 11x22cm. Embalagem: Caixa com 1.000 envelopes,
contendo identificação do produto e marca.

CAIXA

69

R$ 129,84

R$ 8.958,96

ENVELOPE SACO BRANCO, 80 g/m2, dimensões
113 17x25cm. Embalagem: Caixa com 1.000 envelopes,
contendo identificação do produto e marca.

CAIXA

65

R$ 115,70

R$ 7.520,50

ENVELOPE SACO OURO, 80 g/m2, dimensões
114 17x25cm. Embalagem: Caixa com 1.000 envelopes,
contendo identificação do produto e marca.

CAIXA

59

R$ 114,64

R$ 6.763,76

CAIXA

84

R$ 110,45

R$ 9.277,80

CAIXA

76

R$ 97,80

R$ 7.432,80

ENVELOPE SACO BRANCO, 90 g/m2,
115 24x34cm Embalagem: Caixa com 250
contendo identificação do produto,
fabricante.
ENVELOPE SACO OURO, 90 g/m2,
116 24x34cm Embalagem: Caixa com 250
contendo identificação do produto,
fabricante.

dimensões
envelopes,
marca do
dimensões
envelopes,
marca do
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FITA ADESIVA COLORIDA, dimensões aproximadas de
117 12x10, contendo identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

372

R$ 1,06

R$ 394,32

FITA ADESIVA DUPLA FACE, matéria prima: papel
118 saturado branco, nas dimensões aproximadas de
19mm x 30m, contendo identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.

PCT C 5
UNI

350

R$ 6,35

R$ 2.222,50

FITA ADESIVA MARROM fabricada em polipropileno,
adesivo em resina de borracha natural, rolos com
119 dimensões aproximadas de 48mm x 50m. contendo
identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.

UNID.

608

R$ 5,51

R$ 3.350,08

FITA ADESIVA TRANSPARENTE fabricada em
polipropileno, adesivo em resina de borracha natural,
120 rolos com dimensões aproximadas de 48mm x 50m.
contendo identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

689

R$ 3,61

R$ 2.487,29

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, fabricada em
celulose, adesivo de borracha natural, rolos com
121 dimensões aproximadas de 12mm x 50m, contendo
identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.

UNID.

700

R$ 1,60

R$ 1.120,00

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, fabricada em
celulose, adesivo de borracha natural, rolos com
122 dimensões aproximadas de 19mm x 30m.
Embalagem contendo a identificação do produto,
identificação do fabricante e prazo de validade.

UNID.

612

R$ 2,28

R$ 1.395,36

FITA CREPE NA COR BEGE, rolo com dimensões
123 aproximadas de 50mm x 50m, contendo identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

UNID.

693

R$ 8,51

R$ 5.897,43

FITA CREPE NA COR BEGE, rolo com dimensões
124 aproximadas de 19mm x 50m,contendo identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

UNID.

687

R$ 3,54

R$ 2.431,98

ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso
125 branco, formato A4 , contendo etiquetas tamanho
55,9 mm x 99,0 mm. Embalagem: caixa com 1.000
Unidades, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante.

CAIXA

24

R$ 31,29

R$ 750,96

ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso
126 branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho
38,1 mm x 63,5 mm. Embalagem: caixa com 2.100
Unidades, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante.

CAIXA

34

R$ 36,38

R$ 1.236,92
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ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel adesivo acrílico aquoso
127 branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho
46,5 mm x 63,5 mm. Embalagem: caixa com 1.800
Unidades, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante.

CAIXA

34

R$ 51,56

R$ 1.753,04

ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso
branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho
128 21,2mm x 38,2mm, com 65 etiquetas por folha, 2
carreiras. Embalagem: caixa com 6.500 Unidades,
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante.

CAIXA

32

R$ 34,69

R$ 1.110,08

ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso
branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho
129 25,4 mm x 99,0 mm, com 22 etiquetas por folha, 2
carreiras. Embalagem: caixa com 2.200 Unidades,
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante.

CAIXA

28

R$ 31,09

R$ 870,52

ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras a jato de
tinta e laser, em papel com adesivo acrílico aquoso
130 branco, formato A4, contendo etiquetas tamanho
288,5 mm x 200 mm. Embalagem: caixa com 100
Unidades, contendo a identificação do produto,
marca do fabricante.

CAIXA

48

R$ 32,79

R$ 1.573,92

131 BATERIA 123A 3V para desfibrilador DEA. Produto
deve conter a identificação do fabricante e marca.

UNID.

58

R$ 19,80

R$ 1.148,40

BATERIA CR2032 DE 3 VOLTS, cartela com 05
132 unidades em conformidade com certificação do
INMETRO. Deve conter a identificação do produto e
do fabricante.

CARTELA

7

R$ 16,02

R$ 112,14

BATERIA LR41 DE 1,5 VOLTS, cartela com 10
133 unidades em conformidade com certificação do
INMETRO. Deve conter a identificação do produto e
do fabricante.

CARTELA

46

R$ 7,00

R$ 322,00

BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS, em conformidade
134 com certificação do INMETRO. Deve conter a
identificação do produto, identificação do fabricante
e prazo de validade.

UNID.

83

R$ 15,00

R$ 1.245,00

135 CARREGADOR DE PILHA C – GP, 110V, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante.

UNID.

15

R$ 211,00

R$ 3.165,00

136 CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA 110V, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante.

UNID.

25

R$ 167,00

R$ 4.175,00
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PILHA ALCALINA PEQUENA AA, formato cilíndrico,
1,5 volts, Adequada à Resolução nº 401/2008 137 CONAMA. Embalagem: cartela contendo 04 Unidades
deve conter a identificação do produto, identificação
do fabricante e prazo de validade.

CARTELA

228

R$ 11,00

R$ 2.508,00

PILHA ALCALINA PALITO AAA, formato cilíndrico, 1,5
volts, Adequada à Resolução nº 401/2008 - CONAMA.
138 Embalagem: Cartela contendo 04 Unidades deve
conter a identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

CARTELA

167

R$ 11,00

R$ 1.837,00

PILHA ALCALINA MÉDIA C, formato cilíndrico.
Adequada à Resolução nº 401/2008 - CONAMA.
139 Embalagem de papelão com plástico de proteção,
com 02 Unidades, deve conter a identificação do
produto, identificação do fabricante e prazo de
validade.

CARTELA

110

R$ 16,00

R$ 1.760,00

PILHA ALCALINA GRANDE D, formato cilíndrico.
Adequada à Resolução nº 401/2008 - CONAMA.
140 Embalagem de papelão com plástico de proteção,
com 02 Unidades, deve conter a identificação do
produto, identificação do fabricante e prazo de
validade.

CARTELA

43

R$ 11,90

R$ 511,70

PILHA PEQUENA RECARREGÁVEL AA, formato
cilíndrico, 1,5 volts, Adequada à Resolução nº
141 401/2008 - CONAMA. Embalagem de papelão com
plástico de proteção, com 04 Unidades, deve conter a
identificação do produto, identificação do fabricante
e prazo de validade.

CARTELA

84

R$ 69,00

R$ 5.796,00

PILHA PALITO RECARREGÁVEL AAA, formato
cilíndrico, 1,5 volts, Adequada à Resolução nº
142 401/2008 - CONAMA. Embalagem de papelão com
plástico de proteção, com 04 Unidades, deve conter a
identificação do produto, identificação do fabricante
e prazo de validade.

CARTELA

80

R$ 39,00

R$ 3.120,00

PILHA MÉDIA RECARREGÁVEL, C formato cilíndrico.
Adequada à Resolução nº 401/2008 - CONAMA.
143 Embalagem de papelão com plástico de proteção,
com 02 Unidades, deve conter a identificação do
produto, identificação do fabricante e prazo de
validade.

CARTELA

43

R$ 156,00

R$ 6.708,00
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FILTRO DE LINHA, com 6 tomadas elétricas tripolares
fêmeas polarizadas, bifásicas 2 P + T com Universal,
capacidade de 25 A , tensão de entrada 110/220
volts, comprimento mínimo de 400 mm e máximo de
800 mm, com distanciamento mínimo entre as
tomadas de 75 mm, na cor preto, com cabo de força
144 trifásico flexível, com no mínimo 2.500 mm de
comprimento, conforme NBR 13249, interruptor ON
– OFF com indicação luminosa do estado de
alimentação e porta fusível (fusível de vidro tipo
cartucho de 25 A). Embalagem plástica contendo
uma Unidade com a identificação do produto e do
fabricante.

UNID.

309

R$ 27,00

R$ 8.343,00

145 FUSÍVEL DE VIDRO RÁPIDO, 10A, 250V, 20AG.
Produto em conformidade com a legislação vigente.

UNID.

325

R$ 1,05

R$ 341,25

APARELHO DE TELEFONE DE MESA, tecla flash
300ms/redial e mute, com 3 volumes de campainha,
146 02 timbres de campainha. Aparelho homologado pela
Anatel. Conter a identificação do produto e a marca
do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.

UNID.

136

R$ 66,00

R$ 8.976,00

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com seleção
tom/pulse; Identificador de chamadas no visor do
monofone; tecla localizadora de monofone; função
rediscagem/flash/pausa; viva voz no monofone;
tempo de flash programável, compatível com central
telefônica entre 100 e 150 milissegundos; cores
147 grafite, preto, branco, prata ou azul-marinho; manual
de instruções em português; controle de volume do
viva-voz no monofone; funcionamento em 110 ou
220 Volts; bateria original do aparelho, com
autonomia mínima de 4 horas de conversação e 72
horas stand-by. Aparelho homologado pela Anatel.
Conter a identificação do produto e a marca do
fabricante. Garantia mínima de 12 meses.

UNID.

112

R$ 152,00

R$
17.024,00

APARELHO DE TELEFONE, COM FONE DE OUVIDO
HEADSET, saída para gravação que possa ser gravada
num computador ou gravador convencional, display
148 com luz de fundo e identificador de chamadas.
Aparelho homologado pela Anatel. Conter a
identificação do produto e a marca do fabricante.
Garantia mínima de 12 meses.

UNID.

17

R$ 182,00

R$ 3.094,00

CANETA MARCADORA PARA ESCRITA EM CD-R e CDRW, diversas superfícies, com ponta de poliéster,
149 carga não tóxica, corpo material plástico gravado a
marca do fabricante, contendo dados de
identificação do produto, e identificação do
fabricante. Cores a definir no ato da compra.

UNID.

223

R$ 2,35

R$ 524,05
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CANETA HIDROGRAFICA, ponta ultra fina traço
150 0,3mm, escrita suave na cor AZUL, não ultrapassa o
papel e secagem rápida, resistente, sem borrões e
falhas, tinta não tóxica.

UNI

247

R$ 3,00

R$ 741,00

CANETA HIDROGRAFICA, ponta ultra fina traço
151 0,3mm, escrita suave na cor VERMELHA, não
ultrapassa o papel e secagem rápida, resistente, sem
borrões e falhas, tinta não tóxica.

UNI

225

R$ 3,00

R$ 675,00

CANETA HIDROGRÁFICA ponta fina, carga não tóxica,
corpo em material plástico, dimensões 140 mm
(comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com variação de
152 +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do
fabricante. Embalagem: jogo com 12 (doze) Unidades
em cores sortidas, acondicionadas em estojo plástico,
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante.

ESTOJO
COM 12
UNI

241

R$ 4,08

R$ 983,28

PINCEL ATÔMICO AZUL, com tinta permanente a
base de álcool, com ponta de feltro chanfrada, que
153 permita traços finos e grossos, gravado no corpo a
marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm,
contendo identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

251

R$ 1,69

R$ 424,19

PINCEL ATÔMICO PRETO, com tinta permanente a
base de álcool, com ponta de feltro chanfrada, que
154 permita traços finos e grossos, gravado no corpo a
marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm,
contendo identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

251

R$ 1,42

R$ 356,42

PINCEL ATÔMICO VERDE, com tinta permanente a
base de álcool, com ponta de feltro chanfrada, que
155 permita traços finos e grossos, gravado no corpo a
marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm.
contendo identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

204

R$ 1,51

R$ 308,04

PINCEL ATÔMICO VERMELHO, com tinta permanente
a base de álcool, com ponta de feltro chanfrada, que
156 permita traços finos e grossos, gravado no corpo a
marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 cm,
contendo identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

209

R$ 1,38

R$ 288,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

PINCEL MARCA TEXTO, salientador fluorescente,
ponta indeformável, traço de 4 mm, corpo cilíndrico,
tamanho com tampa 13 cm aproximadamente, tinta
157 fluorescente a base d’água. Embalagem caixa de
papelão com 12 Unidades, contendo a identificação
do produto, identificação do fabricante e prazo de
validade. Cores a definir no ato da compra.

CAIXA
COM 12
UNID.

279

R$ 14,40

R$ 4.017,60

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, para
quadro de melamínico brilhante, tinta inodora, a
158 base de álcool, rápida fixação, ponta redonda, traço
de 5 mm, contendo identificação do produto,
identificação do fabricante e prazo de validade.

UNID.

108

R$ 2,14

R$ 231,12

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, para
quadro de melaminico brilhante, tinta inodora a base
158 de álcool, rápida fixação, ponta redonda , traço de 5
mm,
contendo
identificação
do
produto,
identificação do fabricante e prazo de validade.

UNID.

114

R$ 2,14

R$ 243,96

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE, para
quadro melaminico brilhante, tinta inodora a base de
160 álcool, rápida fixação, ponta redonda, traço de 5 mm,
contendo identificação do produto, identificação do
fabricante e prazo de validade.

UNID.

80

R$ 3,34

R$ 267,20

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO,
para quadro melaminico brilhante, tinta inodora a
161 base de álcool, rápida fixação, ponta redonda, traço
de 5 mm, contendo identificação do produto,
identificação
do
fabricante
e
prazo
de
validade.fabricante e prazo de validade.

UNID.

88

R$ 2,14

R$ 188,32

PINCEL Nº2 cabo longo com pelo natural, formato
162 chato identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

75

R$ 2,75

R$ 206,25

natural, formato
e a marca do

UNID.

75

R$ 2,03

R$ 152,25

natural, formato
e a marca do

UNID.

75

R$ 2,14

R$ 160,50

PINCEL Nº16 cabo longo com pelo natural, formato
165 chato identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

85

R$ 3,38

R$ 287,30

PINCEL Nº18 cabo longo com pelo natural, formato
166 chato identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

75

R$ 4,47

R$ 335,25

PINCEL Nº6 cabo longo com pelo
163 chato identificação do produto
fabricante.
PINCEL Nº10 cabo longo com pelo
164 chato identificação do produto
fabricante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

PINCEL Nº24 cabo longo com pelo natural, formato
167 chato identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

85

R$ 5,58

R$ 474,30

TINTA FACIAL COM 10 CORES, Ideal para ser utilizada
em: festas temáticas, festa fantasia, desfiles e
168 eventos em geral. Embalagem: Conjunto com 10
potes de 4gr cada. O produto deve conter a
identificação do produto e a marca do fabricante.

EMBA.

260

R$ 10,30

R$ 2.678,00

TINTA GUACHE, caixa contendo 06 cores, atóxica,
169 solúvel em água, potes de 30ml, tampa rosqueada
identificação do produto e a marca do fabricante.

CAIXA

180

R$ 6,54

R$ 1.177,20

TINTA GUACHE, cores diversas, atóxica, solúvel em
170 água, embalagem de plástico contendo 500ml, tampa
rosqueada identificação do produto e a marca do
fabricante.

POTE

350

R$ 6,75

R$ 2.362,50

171 TINTA PARA TECIDO, expansível 20ml, diversas cores,
identificação do produto e a marca do fabricante.

UNID.

320

R$ 2,34

R$ 748,80

TINTA PARA CARIMBO, auto-entintado na cor AZUL,
172 sem óleo, atóxica, embalagem de plástico, tampa
rosqueada, contendo aproximadamente 42 ml.

UNID.

82

R$ 3,63

R$ 297,66

UNID.

103

R$ 3,85

R$ 396,55

UNID.

25

R$ 3,83

R$ 95,75

TINTA PARA CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO,
175 a base de óleo, na cor preta, embalagem de plástico,
tampa rosqueada, contendo aproximadamente 35
ml.

UNID.

30

R$ 5,04

R$ 151,20

REFIL DE COLA QUENTE, Bastão de 11/12mm.
176 Embalagem pacote de 1 Kg identificação do produto
e a marca do fabricante.

PCT 1 KG

263

R$ 24,69

R$ 6.493,47

PLACA DE EVA dimensões 60x40 2mm, diversas
177 cores. Embalagem: Pacote com 10 Unidades,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

PCT

783

R$ 25,71

R$
20.130,93

PLACA DE EVA dimensões 60x40 2mm, COM GLITTER
178 diversas cores. Embalagem: Pacote com 10 Unidades,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

PCT

583

R$ 41,03

R$
23.920,49

TINTA PARA CARIMBO, auto-entintado na cor
173 PRETA, sem óleo, atóxica, embalagem de plástico,
tampa rosqueada, contendo aproximadamente 42
ml.
TINTA PARA CARIMBO, auto-entintado na cor
174 VERMELHA, sem óleo, atóxica, embalagem de
plástico,
tampa
rosqueada,
contendo
aproximadamente 42 ml.
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PLACA DE EVA dimensões 60x40 2mm, DECORADA
179 diversas cores. Embalagem: Pacote com 10 Unidades,
contendo a identificação do produto e a identificação
do fabricante.

PCT

533

R$ 40,39

R$
21.527,87

TNT DIVERSAS CORES, rolo com 50m, contendo a
180 identificação do produto e a identificação do
fabricante.

ROLO

1.076

R$ 74,34

R$
79.989,84

PCTC/
100

279

R$ 15,71

R$ 4.383,09

PCTC/
100

337

R$ 22,14

R$ 7.461,18

PCTC/
100

334

R$ 17,79

R$ 5.941,86

TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, 13 cm, cabo
184 plástico identificação do produto e a marca do
fabricante.

UNID.

373

R$ 2,95

R$ 1.100,35

TESOURA PARA PICOTAR, grande, apresentação com
185 parafuso regulável, lâmina de aço inox contendo
marca do fabricante, formato anatômico, cabo em
polipropileno atóxico.

UNID.

100

R$ 32,78

R$ 3.278,00

TESOURA UNIVERSAL, para uso geral, apresentação
com parafuso regulável, resistente, lâmina em aço
inoxidável contendo a marca do fabricante, medindo
186 aproximadamente 21 cm, com anéis de borracha,
tipo destro, três dedos, formato anatômico, cabo em
polipropileno atóxico, contendo a identificação do
produto e a identificação do fabricante.

UNID.

307

R$ 6,96

R$ 2.136,72

PRANCHETA EM DURATEX, tamanho ofício,
dimensões 216 x 330 mm, com prendedor metálico
187 niquelado, contendo a marca do fabricante.
Embalagem: contendo a identificação do produto, e a
marca do fabricante.

UNID.

290

R$ 3,97

R$ 1.151,30

PRANCHETA EM POLIESTIRENO CRISTAL, tamanho
ofício, dimensões 216 x 330 mm, com prendedor
188 metálico niquelado, contendo a marca do fabricante.
Embalagem: contendo a identificação do produto e a
identificação do fabricante.

UNID.

365

R$ 9,50

R$ 3.467,50

SACO PLÁSTICO OFÍCIO com 4 furos, 0,06mm,
181 formato ofício. Embalagem contendo 100 Unidades,
contendo identificação do produto e a identificação
do fabricante.
SACO PLÁSTICO OFÍCIO com 4 furos, 0,15mm,
182 formato ofício. Embalagem contendo 100 Unidades,
contendo identificação do produto e a identificação
do fabricante.
SACO PLÁSTICO A4, com 4 furos, 0,12mm, formato
183 A4. Embalagem contendo 100 Unidades, contendo
identificação do produto e a identificação do
fabricante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

QUADRO BRANCO, medidas 0,90 x 1,20m - QB
(modelo pro infância), contendo a identificação do
189 produto e a identificação do fabricante.
Apresentar Cadastro Técnico Federal do IBAMA da
empresa fabricante, perante a comprovação de boas
práticas sustentáveis.

UNID.

41

R$ 69,00

R$ 2.829,00

QUADRO DE AVISOS, forrado com feltro, moldura
em alumínio anodizado, com dimensões 1,20 x 0,90
mm. Embalagem: contendo identificação do produto
190 e identificação do fabricante.
Apresentar Cadastro Técnico Federal do IBAMA da
empresa fabricante, perante a comprovação de boas
práticas sustentáveis.

UNID.

36

R$ 139,00

R$ 5.004,00

LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO SPRAY, com
191 aproximadamente 60 ml, contendo a identificação do
produto e a identificação do fabricante.

UNID.

109

R$ 9,57

R$ 1.043,13

AGENDA tipo diária, permanente, dimensões 21x15
cm (fechada), papel na cor marfim ou branco,
impressão 2x2 cores especiais, gramatura mínima 75
192 g/m2, 380 paginas aproximadamente, capa na cor
azul marinho ou preta em material sintético,
almofadada, miolo com dados pessoais e calendário
anual, fita de cetim marcadora de página e índice
telefônico.

UNID.

226

R$ 15,75

R$ 3.559,50

APAGADOR para quadro branco, corpo plástico, com
feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm
193 (largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 mm.
Embalagem de papelão contendo uma Unid, com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante.

UNID.

84

R$ 3,83

R$ 321,72

194 APAGADOR para quadro negro, contendo
identificação do produto e a marca do fabricante.

UNID.

6

R$ 3,78

R$ 22,68

APONTADOR de lápis, manual, portátil, com uma
entrada, em material plástico rígido, com depósito de
195 acrílico com visor. Embalagem: caixa de papelão
contendo 12 Unidades, com dados de identificação
do produto e marca do fabricante.

CAIXA

62

R$ 25,26

R$ 1.566,12

APONTADOR COM DEPÓSITO, corpo plástico com
196 lâmina metálica, depósito removível, 3,9x3,9x2,6cm,
1 furo, com dados de identificação do produto e
marca do fabricante.

UNID.

432

R$ 2,82

R$ 1.218,24

CORRETIVO LÍQUIDO, a base d'água, secagem rápida,
frasco com no mínimo 18 ml. Embalagem de plástico
197 rígido, com tampa pincel rosqueável, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.

UNID.

217

R$ 1,85

R$ 401,45

a
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CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, sem
impressão, com visor de cristal liquido, alimentação
solar ou a bateria. Funções: Porcentagem, raiz
198 quadrada,
memória,
inversão
de
sinais/GT/MU/Correção total e parcial/desligamento
automático ou tecla off. Bateria Botão, contendo a
identificação do produto, identificação do fabricante.

UNID.

184

R$ 18,67

R$ 3.435,28

CALCULADORA DIGITAL PORTÁTIL, capacidade 12
(doze) dígitos, com as 04 (quatro) operações básicas,
199 raiz quadrada, porcentagem, correção parcial e total,
inversão de sinais, memória, bateria a luz solar.
Embalagem em caixa de papelão, contendo a
identificação do produto, identificação do fabricante.

UNID.

80

R$ 14,62

R$ 1.169,60

ELÁSTICO (p/ dinheiro), borracha natural, cor
amarelo. Embalagem: plástica, contendo 1.000
200 gramas, com identificação do produto, químico
responsável, marca do fabricante, data de fabricação
e prazo de validade.

PCT

203

R$ 18,63

R$ 3.781,89

ESTILETE, com corpo de plástico rígido, com lâmina
em aço carbono divido, medindo 9 mm de largura,
201 gravado no corpo a marca do fabricante. Deve conter
a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

UNID.

309

R$ 1,64

R$ 506,76

ESTILETE, com corpo de plástico rígido, com lâmina
em aço carbono divido, medindo 18 mm de largura,
202 gravado no corpo a marca do fabricante. Deve conter
a identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

UNID.

326

R$ 2,36

R$ 769,36

ESTOJO de lâminas para estilete, com lâmina em aço
carbono dividida, medindo 18 mm de largura.
203 Embalagem: tubo com 10 Unidades, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

EMBA.
COM 10

101

R$ 2,93

R$ 295,93

ESTOJO de lâminas para estilete, com lâminas em aço
carbono dividido, medindo 9 mm de largura.
204 Embalagem: tubo com 10 Unidades cada, contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade.

TUBO
COM 10

95

R$ 2,06

R$ 195,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

FITA CORRETIVA, tamanho aproximado 4,2mm x
10m, correção a seco, Excelente aderência, formato
ergonômico que proporciona conforto e firmeza ao
usar, ideal para o uso sobre todos os papeis, para
205 corrigir fotocopia, fax, impressão de computador e
tinta esferográfica, caneta ponta porosa, roller ball e
destaca texto, produto atóxico, tampa protetora protege a fita e manter sempre limpa, contendo a
identificação do produto e a identificação do
fabricante.

UNID.

916

R$ 7,72

R$ 7.071,52

MOLHADOR DE DEDOS, ligeiramente perfumado,
para manuseio de papéis e papel moeda, 12 gramas
206 cada, contendo
identificação
do
produto,
identificação do fabricante, peso líquido e prazo de
validade.

UNID.

254

R$ 2,32

R$ 589,28

SUPORTE PARA FITA ADESIVA base antiderrapante,
permite o acoplamento de fitas com diâmetros de 1''
e 3'' . Composição: lamina de aço inox e corpo
207 injetado em poliestireno. Capacidade: Rolos de fitas
medindo 12x33, 12x50, 12x65, 19,50, 19x65, 20x50 e
25x50mm. Embalagem com uma Unidade, contendo
identificação do produto e identificação do
fabricante.

UNID.

65

R$ 17,43

R$ 1.132,95

RÉGUA EM AÇO INOX, graduada 30 cm, contendo
208 identificação do produto e a identificação do
fabricante marca.

UNID.

263

R$ 15,72

R$ 4.134,36

RÉGUA EM POLISTIRENO CRISTAL, transparente,
209 graduada 30 cm, com no mínimo 3 mm de espessura
e aproximadamente 35 mm de largura.

UNID.

415

R$ 1,55

R$ 643,25

CAVALETE PARA FLIP CHART, em alumínio,
dimensões 1800 x 600 mm, com lousa dimensão 500
x 400 mm, em laminado melamínico na cor branca,
210 com suporte para blocos de flip-chart.
Apresentar Cadastro Técnico Federal do IBAMA da
empresa fabricante, perante a comprovação de boas
práticas sustentáveis.

UNID.

24

R$ 527,00

R$
12.648,00

CORTADOR DE ISOPOR elétrico, 110/220V com chave
211 liga/desliga no cabo, contendo a identificação do
produto, marca do fabricante.

UNID.

8

R$ 127,50

R$ 1.020,00

CRACHÁ PLÁSTICO VERTICAL, transparente, vertical,
212 com clipe tipo jacaré, med. 100 x 70 mm. Deve conter
a identificação do produto, marca do fabricante.

UNID.

980

R$ 1,88

R$ 1.842,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR

ENVELOPE PORTA DOCUMENTO PLÁSTICO COM
ABA, dimensões: 8x12cm. ideal para guarda de
213 documento pessoal. EX.: Certificado de dispensa de
Incorporação (reservista). Pacote com 100 unidades.
Deve conter a identificação do produto, marca do
fabricante.

PCT

42

R$ 27,47

R$ 1.153,74

GUILHOTINA TIPO FACA, guilhotina em aço 42cm.
com capacidade de corte mínimo de 08 folhas de 75
gr por vez, prensa retrátil manual que segura o papel
no momento do do corte mesa totalmente
214 milimetrada proporcionando cortes precisos corta
todos os tipos de crachás, cartões de visita
fotográficos material de laminação polaseal pp e pvc
bopp , contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante marca.

UNID.

21

R$ 215,00

R$ 4.515,00

FORMULÁRIO CONTÍNUO, sem timbre, 1 via, branco,
80 colunas, dimensões 240 x 280 mm, 50 g/m2, papel
apergaminhado branco alcalino, micro serrilhado tipo
215 remalina, para impressora matricial. Embalagem:
caixa com 3.000 folhas, contendo a identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.

CAIXA

6

R$ 146,75

R$ 880,50

GIZ DE CERA, resistente, bastão grosso caixa com 12
216 Unidades. Embalagem contendo identificação do
produto e a identificação do fabricante marca.

CAIXA

270

R$ 10,68

R$ 2.883,60

GLITER – cor dourado, pacote com 500g, contendo
217 identificação do produto e a identificação do
fabricante marca.

Pacote
com 500
gr.

40

R$ 43,33

R$ 1.733,20

GLITER – cor vermelha, pacote com 500g, contendo
218 identificação do produto e a identificação do
fabricante marca.

Pacote
com 500
gr.

40

R$ 40,33

R$ 1.613,20

GLITTER diversas cores, pote de 37ml, contendo
219 identificação do produto e a identificação do
fabricante marca.

UNID.

250

R$ 28,83

R$ 7.207,50

ÍNDICE TELEFÔNICO profissional, contendo índice
alfabético, com três páginas por letra, permitindo
220 anotações de telefone, endereço completo, número
de celular, e-mail, e número de fax. Capa dura 300
g/m2, nas dimensões 21,5 cm x 15 cm, contendo a
identificação do produto e marca do fabricante.

UNID.

35

R$ 19,81

R$ 693,35

LIVRO ATA, sem margens, formato 21,6 cm x 32 cm,
221 com 100 folhas numeradas tipograficamente, capa
dura, cor preta, com a marca do fabricante.

UNID.

107

R$ 7,51

R$ 803,57

LIVRO ATA, sem margens, formato 21,6 cm x 32 cm,
222 com 50 folhas numeradas tipograficamente, capa
dura, cor preta, com a marca do fabricante.

UNID.

87

R$ 6,91

R$ 601,17
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LIVRO PARA REGISTROS PSICOTRÓPICOS, com 100
223 folhas, contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante marca.

UNID.

35

R$ 27,35

R$ 957,25

LIVRO PROTOCOLO, de correspondência 1/4, com
224 100 folhas numeradas, formato 15,3 cm x 21,6 cm,
capa dura, com a marca do fabricante.

UNID.

168

R$ 9,18

R$ 1.542,24

REGISTRADOR de A a Z , tamanho ofício, lombada
estreita,
confeccionada
em
papelão
com
revestimento externo plastificado na cor preta,
etiqueta para informações, com protetor metálico
nas bordas da parte inferior, fecho metálico com
225 alavanca de acionamento para abertura auxiliado por
mola fixado por 4 rebites, prendedor em material
plástico de boa resistência, orifício de manuseio
revestido em material plástico. Embalagem: pacote
com 4 Unidades, contendo a identificação do produto
e a marca do fabricante.

Embalage
m com 04
Uni.

55

R$ 15,95

R$ 877,25

REGISTRADOR de A a Z , tamanho ofício, lombada
larga, confeccionada em papelão com revestimento
externo plastificado na cor preta, etiqueta para
informações, com protetor metálico nas bordas da
parte inferior, fecho metálico com alavanca de
226 acionamento para abertura auxiliado por mola fixado
por 4 rebites, prendedor em material plástico de boa
resistência, orifício de manuseio revestido em
material plástico. Embalagem: pacote com 4
Unidades, contendo a identificação do produto e a
marca do fabricante.

Embalage
m com 04
Uni.

48

R$ 18,41

R$ 883,68

ARQUIVO MORTO (papelão 2 capas), kraft, com
227 quadro de identificação, dimensões aproximadas
344x125x237 mm, contendo: referência, mês, local,
conservar até, departamento e contém.

UNID.

430

R$ 4,09

R$ 1.758,70

ARQUIVO MORTO 350x130x245 mm (polionda)
diversas cores, com quadro de identificação
228 contendo: referência, mês, local, conservar até,
departamento e contém, contendo a identificação do
produto e a marca do fabricante.

UNID.

1.835

R$ 3,79

R$ 6.954,65

BLOCO auto-adesivo, para recados, nas dimensões
aproximadas de 38 mm x 51 mm, papel off-set,
229 adesivo acrílico reposicionável, gramatura 75 gramas,
cores sortidas. Embalagem: pacote plástico contendo
4 blocos com 100 folhas cada, com a identificação do
produto , do fabricante e prazo de validade.

Embalage
m com 04
blocos.

533

R$ 2,93

R$ 1.561,69
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BLOCO auto-adesivo, para recados, nas dimensões
aproximadas de 76 mm x 102 mm, papel off-set com
230 gramatura 75 g/m2, adesivo acrílico reposicionável,
cores sortidas. Embalagem: plástica contendo um
bloco com 100 folhas, com a identificação do
produto, do fabricante e prazo de validade.

BLOCO

461

R$ 2,82

R$ 1.300,02

BLOCO cubo de lembrete, dimensões 87 x 82 mm,
em papel off-set, cores sortidas, com no mínimo 600
231 folhas. Embalagem: pacote com 1 Unidade, contendo
a identificação do produto, identificação do
fabricante e o prazo de validade.

BLOCO

425

R$ 11,46

R$ 4.870,50

ALFINETE DE SEGURANÇA número 0, arame de aço
232 niquelado, embalado em caixa de papelão com 50 Caixa com
50 Uni.
Unidades.

75

R$ 4,65

R$ 348,75

ALFINETE DE SEGURANÇA número 1, arame de aço
233 niquelado, embalado em caixa de papelão com 50 Caixa com
50 Uni.
Unidades.

107

R$ 5,65

R$ 604,55

ALFINETE, de escritório, número 1, cabeça cores
diversas em poliestireno e arame de aço niquelado,
234 embalado em caixa de papelão com 50 Unidades. Caixa com
50 Uni.
Com dados de identificação do produto e marca do
fabricante.

85

R$ 3,92

R$ 333,20

BARBANTE, em fibra de 100 % algodão cru, com 08
(oito) fios trançados de espessura mediana.
235 Embalagem: plástica com rótulo de papel contendo
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Rolo com no mínimo 180 metros.

ROLO

190

R$ 8,06

R$ 1.531,40

BEXIGA Nº 9, liso, cores sortidas, ou a ser definida
236 pela Prefeitura. Pacote com 50 unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

PCT

515

R$ 17,63

R$ 9.079,45

BEXIGA Nº 11, liso, cores sortidas, ou a ser definida
237 pela Prefeitura. Pacote com 50 unidades, contendo a
identificação do produto e a marca do fabricante.

PCT

1.155

R$ 16,95

R$
19.577,25

FITA DE CETIM Nº 0 - 3mm, dupla face, rolo com 100
238 metros, cores diversas. Deve conter a identificação
do produto, e a marca do fabricante.

ROLO

250

R$ 14,59

R$ 3.647,50

FITA DE CETIM Nº 1 - 7mm, face única, rolo com 100
239 metros, cores diversas. Deve conter a identificação
do produto, e a marca do fabricante.

ROLO

250

R$ 15,26

R$ 3.815,00

FITA DE CETIM Nº 2 - 11mm, face única, rolo com
240 100 metros, cores diversas. Deve conter a
identificação do produto, e a marca do fabricante.

ROLO

350

R$ 12,79

R$ 4.476,50
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FITA METALÓIDE 15mm, rolo com 50 metros,
241 diversas cores. Deve conter a identificação do
produto, e a marca do fabricante.

ROLO

1.114

R$ 10,41

R$
11.596,74

FITILHO 05mm, ideal para convites, presentes,
242 enfeites em geral, rolo com 50 metros, cores
diversas. Deve conter a identificação do produto, e a
marca do fabricante.

ROLO

360

R$ 8,45

R$ 3.042,00

PALITO DE PICOLÉ, pacote com 100 unidades,
243 contendo identificação do produto e a identificação
do fabricante marca.

PCT

170

R$ 2,55

R$ 433,50

PALITO DE SORVETE, características: palito de
sorvete ponta arredondada, em madeira tratada e
244 seca, reflorestada, usado para picolés, artesanatos
etc, pacote com 100 palitos, medida do pacote: (A x L
x P) em cm / 10,5 x 3,0 x 12,0, medida do Palito: (A x
L x P) em cm / 11,6 x 0,8 x 0,01.

PCT

160

R$ 2,19

R$ 350,40

PALITO PARA CHURRASCO 3,5x250mm c/ 100
245 unidades, contendo identificação do produto e a
identificação do fabricante marca.

PCT

200

R$ 3,38

R$ 676,00

PERCEVEJOS LATONADOS, nas cores dourado ou
246 prateado caixa com 100 Unidades contendo a Caixa com
100 Uni.
identificação do produto, identificação do fabricante.

150

R$ 2,87

R$ 430,50

BANDEJA – CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, para
papel, tripla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume
247 ou cristal, dimensões aproximadas 260 x 350 mm.
Embalagem caixa de papelão contendo uma Unid,
com os dados de identificação do produto e marca do
fabricante.

UNID.

170

R$ 42,25

R$ 7.182,50

ORGANIZADOR DE MESA, confeccionado em
poliestireno cristal, com 07 (sete) divisões, contendo
espaçamento para guardar os seguintes produtos: 02
248 canetas esferográficas; 02 lápis com borracha, 01
apontador com depósito; 01 tesoura, 01 estilete; 01
régua; 01 borracha; 01 grampeador. Embalagem:
Unidade, contendo a identificação do produto e a
marca do fabricante.

UNID.

239

R$ 24,96

R$ 5.965,44

URNA CRISTAL, 20 x 20 x 15, na parte superior c/
249 porta cadeado e dobradiças de acrilico. Deve conter a
identificação do produto, e a marca do fabricante.

Unid.

13

R$ 101,00

R$ 1.313,00

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FRENTE, Cristal
250 transparente modelo PP Line, no Tamanho A4
(210x297mm) e espessura de 0,30mm, embalagem
com 100 unidades

Pacote

36

R$ 29,70

R$ 1.069,20
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CAPA PARA ENCARDERNAÇÃO FUNDO, Preta
251 modelo PP Couro no Tamanho A4 (210x297mm) e
espessura de 0,30mm, embalagem com 100 unidades

Pacote

36

R$ 24,65

R$ 887,40

CLIPS COLORIDO MINI, TAMANHO N.º 5 PARA
252 CONVITES, em metal, Tamanho: 5 (aproximadamente
1,3cm). Especificações Técnicas: Material: Metal.
Embalagem: 1 estojo com 200 unidades.

Estojo

155

R$ 4,40

R$ 682,00

CLIPS MINI DOURADO, TAMANHO N.º 5 PARA
CONVITES, em metal DOURADO, Tamanho: 5
253 (aproximadamente 1,3cm). Especificações Técnicas:
Material: Metal. Embalagem: 1 estojo com 200
unidades.

Estojo

155

R$ 8,42

R$ 1.305,10

CLIPS MINI PRATEADO, TAMANHO N.º 5 PARA
CONVITES, em metal PRATEADO, Tamanho: 5
254 (aproximadamente 1,3cm). Especificações Técnicas:
Material: Metal. Embalagem: 1 estojo com 200
unidades.

Estojo

155

R$ 8,37

R$ 1.297,35

PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, laminating pouch
255 film, tamanho 220mmX307mm, 125 micras,
Embalagem Pacote com 100 unidades. Deve conter a
identificação do produto, e a marca do fabricante.

PCT

80

R$ 95,10

R$ 7.608,00

PROTETOR TÉRMICO, compatível para plastificadora
256 menno plm 23. Embalagem contendo a identificação
do produto, e a marca do fabricante. Embalagem
contendo uma unidade.

UNID.

65

R$ 23,96

R$ 1.557,40

LÁPIS PRETO 4 B, para escrita, mina grafite na
graduação 4B, formato cilíndrico, corpo revestido em
257
madeira e gravado a marca do fabricante. Unidade
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante.

UNID.

45

R$ 1,90

R$ 85,50

LÁPIS PRETO 6 B, para escrita, mina grafite na
graduação 6B, formato cilíndrico, corpo revestido em
258
madeira e gravado a marca do fabricante. Unidade
contendo a identificação do produto, marca do
fabricante.

UNID.

15

R$ 1,51

R$ 22,65

259 GIZ PARA QUADRO NEGRO, branco, atóxico, caixa
com 12 unidades.

UNID.

8

R$ 3,32

R$ 26,56

260 GIZ PARA QUADRO NEGRO, colorido, atóxico, caixa
com 12 cores sortidas.

UNID.

8

R$ 3,28

R$ 26,24

261 AGULHA DE CROCHÊ, cabo emborrachado, flexível,
3,5mm

UNID

20

R$ 8,55

R$ 171,00

262 AGULHA DE CROCHÊ, cabo emborrachado, flexível,
5,0mm

UNID

20

R$ 9,73

R$ 194,60
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263 AGULHA PARA TRICÔ, plástica, 3,0mm

UNID

20

R$ 8,20

R$ 164,00

264 AGULHA PARA TRICÔ, plástica, 5,5mm

UNID

20

R$ 8,77

R$ 175,40

BARBANTE MULTICOLOR, composição mínimo 85%
de algodão mercerizado, diversas cores Embalagem:
265 plástica com rótulo de papel contendo dados de
identificação do produto e marca do fabricante. Rolo
com no mínimo 180 metros.

Rolo

20

R$ 15,69

R$ 313,80

266 BOLA DE ISOPOR, maciça, tamanho 150mm

Unid.

50

R$ 7,45

R$ 372,50

267 BOLA DE ISOPOR, maciça, tamanho 70mm

Unid.

50

R$ 2,85

R$ 142,50

CAVALETE PARA PINTURA, estruturado em madeira
de pinus, na cor natural de 75cm, para pintar telas e
268 quadros.
Apresentar Cadastro Técnico Federal do IBAMA da
empresa fabricante, perante a comprovação de boas
práticas sustentáveis.

Unid.

10

R$ 68,90

R$ 689,00

269 PANO DE PRATO, bainha liso, 70cm x 50cm, 100%
algodão.

Unid.

45

R$ 5,69

R$ 256,05

270 TECIDO ALGODÃO CRU, 100% algodão, rolo tamanho
1,50m x 5m.

Rolo

20

R$ 130,71

R$ 2.614,20

271 TELA PARA PINTURA, 100% algodão

Unid.

20

R$ 7,90

R$ 158,00

CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, capa dura,
com no mínimo 96 folhas pautadas, dimensões 27 x
272 21 cm, com gramatura de no mínimo 56 g/m2.
Unidade, contendo a identificação do produto e a
identificação do fabricante.

Unid.

117

R$ 6,67

R$ 780,39

PISTOLA DE COLA QUENTE 40W, profissional COM
273 BOTÃO LIGA/DESLIGA, bivolt, aproximadamente de
11/12mm. embalagem contendo uma unidade,
identificação do produto e do fabricante

Unid.

183

R$ 28,84

R$ 5.277,72

PISTOLA DE COLA QUENTE 20W, bivolt, para bastão
aproximadamente 7mm. embalagem
274 fino de
contendo uma unidade, identificação do produto e
do fabricante.

Unid.

179

R$ 32,01

R$ 5.729,79

REFIL DE COLA QUENTE, Bastão fino de
275 aproximadamente 7mm. Embalagem pacote de 1 Kg
identificação do produto e a marca do fabricante

Pacote
com 1kg

251

R$ 25,93

R$ 6.508,43
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AGENDA 2021 tipo diária, permanente, dimensões
21x15 cm (fechada), papel na cor marfim ou branco,
impressão 2x2 cores especiais, gramatura mínima 75
276 g/m2, 380 paginas aproximadamente, capa na cor
azul marinho ou preta em material sintético,
almofadada, miolo com dados pessoais e calendário
anual, fita de cetim marcadora de página e índice
telefônico. (Calendário permanente)

Unid.

50

R$ 40,56

R$ 2.028,00

ITEM COM RESERVA DE COTA DE 25% - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA
DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE CONFORME
ARTIGO 48, INC. III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
Item

Descrição/Especificação

PAPEL SULFITE - alcalino, formato A4, sulfite branco,
alta alvura, dimensões: 210mm x 297mm, 75g/m²,
resma contendo 500 folhas, acondicionado em
277 embalagem protetora contra umidade (papel BOPPpolipropileno biorientado), contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante, produto com
certificação FSC ou Cerflor.

Unidade
de
medida

Qtde

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

Resma

1.620

R$ 15,42

R$
24.980,40

ITEM COM COTA PRINCIPAL (75% DO QUANTITATIVO GERAL) –
PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS
Item

Descrição/Especificação

PAPEL SULFITE - alcalino, formato A4, sulfite branco,
alta alvura, dimensões: 210mm x 297mm, 75g/m²,
resma contendo 500 folhas, acondicionado em
278 embalagem protetora contra umidade (papel BOPPpolipropileno biorientado), contendo a identificação
do produto e a marca do fabricante, produto com
certificação FSC ou Cerflor.

2.1

Unidade
de
medida

Qtde

Valor
Máximo
Unitário

Valor
Máximo
Total

Resma

4.970

R$ 15,42

R$
76.637,40

Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos por itens, observando o
seguinte:
a) Cota exclusiva – Até R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei
Complementar n.º 123/2006 e alterações.
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b) Cota Reservada – Correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas
como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, sem prejuízo da
sua participação na cota principal.
c) Cota Principal – Correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das
quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que
atendam aos requisitos deste edital.
2.2

Se a mesma empresa sagrar-se vencedora dos itens 277 e 278, a contratação
se dará pelo menor valor.

2.3

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 958.056,12 (novecentos e
cinquenta e oito mil e cinquenta e seis reais e doze centavos).

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do
CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no
Edital.

