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1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 23/2014 

(PROCESSO N. 218221/14) 
 

 
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Pregoeira Oficial designada pela Portaria 

n. 510/2013, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, 

que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, resolve promover as seguintes 

RETIFICAÇÕES:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA N. 01/2014 RETIFICAÇÃO 

 

 

ONDE SE LÊ: 
 

05 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA 

 

Item Qte. Unid Descrição 
Valor Unit. 

R$ 
Valor 

Total R$ 

 1.000 CX 

Alfinete para mapa, niquelado com cabeça em 

polietileno de 5 mm (cores variadas), caixa com 

50 unidades, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

 1.000 UN 

Almofada para carimbo, em tecido, entintada nas 

cores preta, azul ou vermelho, estojo plástico 

rígido, dimensões: comprimento mínimo 11,0 cm 

e máximo 13,0 cm x largura mínima 7,0 cm e 

máxima 10,0 cm. Com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

 3.000 UN 

Apagador de quadro branco, corpo plástico, com 

feltro, dimensões 150 mm (comprimento) x 60 

mm (largura) x 45 mm (altura), com variação de 

+/- 5 mm. Com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. O produto deverá 

obedecer às normas técnicas pertinentes como 

NBR 9001. 

  

 3.000 UN 

Apagador para lousa, de madeira, com feltro. 

Tamanho do feltro: 4 mm. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

  

 
3.000 

 
UN 

Apontador para lápis, manual, material plástico 

rígido, simples, 1 entrada com depósito coletor 

para resíduos, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. Marca 

brasileira. 
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 300 UN 

Bateria recarregável ni-cd embalada para 

telefone sem fio, 300 MAH, 3,6v, 3 AAA. 

Embalagem com 1 unidade e com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. 

  

 300 UN 

Bateria recarregável ni-cd embalada para 

telefone sem fio, 600 MAH, 3,6v, 3 AAA. 

Embalagem com 1 unidade e com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. 

  

 500 CX 

Blinder clipes metal 41 mm, caixa com 12 

unidades, com dados de identificação do produto 

e marca do fabricante. 

  

 600 BL 

Bloco de anotações em papel sulfite na cor 

branca, com 50 folhas, dimensões: 15 x 21 cm. 

O produto deverá conter dados de identificação 

do produto e marca do fabricante. 

  

 500 UN 

Bobina, em papel térmico, dimensões de 57 mm 

x 80m, compatível com uso em impressora de 

senha. Embalagem com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

 1.000 CX 

Borracha de látex natural, branca macia 

pequena, não tóxica, caixa com 60 unidades. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

 8.000 UN 

Caixa arquivo morto, cor parda em papelão, alta 

qualidade e durabilidade, com quadro de 

identificação contendo: referência, mês local, 

conserva até, departamento e contendo duas 

linhas disponíveis para descrever o conteúdo. 

Dimensões: 400 x 305 x 185 mm, embalagem 

com identificação do produto e marca do 

fabricante. 

  

 8.000 UN 

Caixa arquivo morto, em polipropileno diversas 

cores, alta qualidade e durabilidade, com quadro 

de identificação contendo: referência, mês local, 

conserva até, departamento e contendo duas 

linhas disponíveis para descrever o conteúdo, 

dimensões: 400 x 305 x 185 mm, embalagem 

com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. 

  

 
1.000 

 
CX 

Caixa de tinta guache: contendo 12 cores 

diversas, com potes de 500 ml, de tinta atóxica, 

solúvel em água. Deverá conter dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

 1.500 UN 
Caixa organizadora em polionda medindo 400 

mm x 400 mm x 300 mm, cores diversas, com 
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dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

 1.500 UN 

Caixa organizadora em polipropileno, medindo 

360 mm x 265 mm x 230 mm, cores diversas, 

com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. 

  

 1.500 UN 

Caixa organizadora em polipropileno, medindo 

450 mm x 355 mm x 260 mm, cores diversas, 

com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. 

  

 1.000 UN 

Caixa para correspondência tripla (fixa) 

poliestireno fume, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

 1.000 UN 

Caixa para correspondência tripla (móvel) 

poliestireno, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

 1.000 UN 

Calculadora, digital, de mesa, sem bobina, 

capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro) 

operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, 

correção parcial e total, inversão de sinais, 

memória, alimentação a pilhas tipo AA ou 

bateria. 

  

 
1.500 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em 

polietileno cristal; formato sextavado; ponta em 

latão; esfera de tungstênio; com espessura de 

(1,0mm); com tampa antiasfixiante; com orifício 

central, comprimento aproximado de 140 mm, 

caixa com 50 unidades, fabricada no Brasil e 

gravada no corpo a marca do fabricante. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

 
1.000 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em 

polietileno cristal; formato sextavado; ponta em 

latão; esfera de tungstênio; com espessura de 

(1,0mm); com tampa antiasfixiante; com orifício 

central comprimento aproximado de 140 mm, 

caixa com 50 unidades, fabricada no Brasil e 

gravada no corpo a marca do fabricante. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

 
1.000 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor vermelha, corpo em 

polietileno cristal; formato, sextavado; com 

orifício central, ponta em latão; esfera de 

tungstênio; com espessura de (1,0mm); com 

tampa antiasfixiante; comprimento aproximado 

de 140 mm, caixa com 50 unidades, fabricada no 

Brasil e gravada no corpo a marca do fabricante. 
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Com certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

 1.000 CX 

Caneta esferográfica, preto, escrita fina, corpo 

em material plástico transparente, sextavada, 

com orifício central, comprimento aproximado de 

140 mm, gravado no corpo a marca do 

fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 

130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 

unidades. Com certificado de segurança no 

Inmetro. Marca brasileira. 

  

 500 CX 

Caneta esferográfica, vermelha, escrita fina, 

corpo em material plástico transparente, 

comprimento aproximado de 140 mm, gravado 

no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo 

plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em 

tungstênio, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

 500 JOG 

Caneta hidrocor ponta fina, carga não tóxica, 

corpo em material plástico com tampa 

antiasfixiante, lavável, jogo com 24 cores 

diversas. Com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

 1.000 JOG 

Caneta hidrocor ponta grossa, carga não tóxica, 

corpo em material plástico com tampa 

antiasfixiante, lavável, jogo com 12 cores 

diversas. Com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

 500 CONJ 

Caneta hidrográfica, ponta fina, carga não tóxica, 

corpo em material plástico, dimensões 140 mm 

(comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com 

variação de 10 %, gravado no corpo a marca do 

fabricante. Embalagem: jogo com 12 unidades 

em cores sortidas, acondicionadas em estojo 

plástico, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Com certificado de segurança no 

Inmetro. Marca brasileira. 

  

 3.000 UN 

Caneta marca texto, 3 a 5 mm, várias cores 

fluorescente, produto com etiqueta de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

Marca brasileira. Com certificado de segurança do 

Inmetro. 

  

 500 UN 
Caneta para escrever em CD/DVD, ponta fina, 

cores: azul, preta ou vermelha, com dados de 
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identificação do produto e dados do fabricante. 

Com certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

 100 UN 

Caneta para retroprojetor, várias cores, ponta 

fina, carga não tóxica, corpo em material 

plástico, com dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

 1.000 UN 

Capa Box para CD/DVD. Slim, confeccionada em 

acrílico transparente, com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

 

2.000 

 

 

UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 - frente cristal/fundo preto. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 - frente vermelha/fundo vermelho 

escuro. Embalagem com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 frente amarela/fundo amarelo escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297-frente azul/fundo azul escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x297 - frente verde/fundo verde escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Cartucho de tinta c8728a colorido para 

impressoras: 

- hp deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 

3550, 3650, 3740, 3745, 3845 

- office jet 4110, 4215, 

- hp psc 1210, 1315 

Não recarregado e não remanufaturado. 

Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a 

procedência do item. Original genuíno da marca 

do fabricante do equipamento. 

  

 100 UN 

Cartucho de tinta colorido original hp95 c8766wl, 

para impressora: 

-hp deskjet 5740, 5940,6520, 6540, 6620, 6830, 

6840, 9800; 

-hp photosmart 2570, 7850, 8050, 8150, 8450, 

8750, p375, b8350; 
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-hp office jet 6200, 6210, 6310, 7210, 7310, 

7410; - hp psc 1600, 1610, 2350, 2355, 2575, 

2610. Volume de tinta: 7 ml, não recarregado e 

não remanufaturado. Embalagem: deverá conter 

etiqueta indicando a procedência do item. 

 50 UN 

Cavalete flip-chart fabricado em pinus natural 

sem verniz possui um quadro branco para 

utilização de pincéis hidrográficos, e prendedores 

de papel em sua parte superior para fixação de 

blocos de papéis flip-chart. 

  

 
5.000 

 
UN 

Cd - rw regravável 200 mb 23 minutos, contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 

2.000 

 

 

CX 

Clipes niquelados 1/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
CX 

Clipes niquelados 2/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
CX 

Clipes niquelados 3/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
1.000 

 
CX 

Clipes niquelados 4/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 1.000 CX 

Clipes niquelados 6/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
1.000 

 
CX 

Clipes niquelados 8/0 caixa com 25 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 300 CX 

Cola colorida de 25 gr, não tóxica, lavável, caixa 

com 06 unidades. Com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. Com certificado 

de segurança no inmetro. 

  

 300 CX 

Cola com gliter. Não tóxico brilho intenso, 

lavável, 35 gr cada. Caixas com 06 unidades 

cores diversas. Com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. Com certificado 

de segurança no inmetro. 

  

 1.000 UN Cola em bastão atóxica frasco com 20 gramas,   
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 embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

 200 UN 

Cola instantânea, 3 gramas – 1ª linha, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. com certificado de segurança no 

Inmetro. 

  

 3.000 UN 

Cola líquida, branca, escolar, bico econômico, 

lavável, atóxica, frasco 40 gramas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 
3.000 

 
UN 

Cola líquida, branca, escolar, bico econômico, 

lavável, atóxica, frasco 90 gramas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 
900 

 
CX 

Colchete n° 02 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 900 CX 

Colchete n° 04 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 
900 

 
CX 

Colchete n° 07 latonado, haste dupla e flexível.  

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 
900 

 
CX 

Colchete n° 10 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 CX 

Colchete n° 15 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 UN 

Compasso escolar com tira linha, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 4.000 UN 

Corretivo líquido a base de água, secagem 

rápida, atóxico, frasco com 18 ml. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. Com certificado de segurança do 

inmetro. Marca brasileira. 

  

 100 UN 

Dicionário de língua portuguesa, brochura, 

atualizado, conforme a nova ortografia. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 5.000 UN Dvd +r, 4x, 4.7 gb dados / 120 min. Vídeo (sp),   
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embalagem individual lacrada em caixa padrão 

cd - padrão dvd+r (mais r) - capacidade para 

gravação de 4.7 gb de dados, ou 120 minutos de 

vídeo em qualidade sp. - velocidade de gravação 

até 4 x - face não gravável fosca com 

identificação do fabricante, capacidade e 

velocidade máxima de gravação. 

 
1.000 

 
PCTE 

Elástico tipo látex nº18 super-resistente, para 

dinheiro, pacote com 1.000g. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 5.000 UN 
Envelope para cd, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 
  

 2.000 UN 

Envelope saco kraft branco 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Envelope saco kraft branco 80 g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft branco 80 gr 310 x 410 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 310 x 410 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 2.000 UN 

Envelope saco kraft ouro 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft ouro 80g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 1.000 UN 
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 07 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 
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encadernação de 30 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 09 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 50 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 12 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 65 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 14 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 85 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 17 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 100 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 20 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 120 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 23 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 140 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 25 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 160 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 29 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 200 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 33 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 250 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 
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fabricante. 

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 40 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 350 folhas. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 45 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 450 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 50 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 550 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 UN 

Esquadro com graduação 60 graus, 21 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
300 

 
UN 

Estilete, largo, reforçado, corpo plástico 

resistente, lâmina larga dividida, dimensões de 

09 x 105 mm, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 200 PCTE 

Etiqueta adesiva escolar pautada (cartela com 8 

unidades), pacote com 50 cartelas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 300 UN 

Etiqueta adesiva para cd e dvd, com 02 etiquetas 

por folha. Embalagem com 100 folhas. Com 

dados de identificação do produto, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 
200 

 
CX 

Etiqueta branca tamanho 12,7 mm x 44,45 mm 

caixa com 100 folhas, 8000 etiquetas, com dados 

de identificação do produto, embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.500 UN 

Extrator, de grampo, tipo espátula, em aço 

inoxidável, dimensões 15 cm. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 
500 

 
UN 

Fita adesiva crepe 19 mm x 50 m, branca, 

embalagem contendo identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 500 UN 

Fita adesiva dupla face de 19 mm 30 mm. Com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 
1.000 

 
UN 

Fita adesiva polipropileno tamanho 50 x 50 na 

cor transparente, embalagem contendo 
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identificação do produto e dados do fabricante. 

 300 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 03, 

medidas 7,5 x 10,5 x 18 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 200 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 05, 

medidas 12 x 15,5 x 25 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 07, 

medidas 17,5 x 22 x 34 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 08, 

medidas 19 x 31,5 x 42,5 cm (h x l x c), 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 09, 

medidas 23 x 39 x 58 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 600 CX 

Giz de cera caixa com 12 unidades, cores 

diversas, peso líquido 48g, formato anatômico, 

fabricado com cera de alta qualidade e perfeita 

cobertura. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 1.000 CX 

Giz escolar branco para quadro negro, não tóxico 

e antialérgico, com dimensão aproximada de 8 

cm de altura, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança do inmetro. Marca 

brasileira. 

  

 1.000 CX 

Giz escolar colorido para quadro negro, não 

tóxico e antialérgico, com dimensão aproximada 

de 8 cm de altura, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança do inmetro. Marca 

brasileira. 

  

 400 UN 

Grafite para lapiseira de 0,5 mm, unidade estojo 

com 12 grafites, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
400 

 
UN 

Grafite para lapiseira de 0,7 mm, embalagem 

estojo com 24 minas, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
400 

 
UN 

Grafite para lapiseira de 0,9 mm, embalagem 

estojo com 24 minas, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
200 

 
UN 

Grampeador de mesa, fabricado em aço com 

cabeça em plástico nobre, com base plástica 
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antiderrapante, grampeia e alfineta capacidade: 

210 grampos 26/6 tam. : 20 x 5 x 5, 5 cm, peso 

aproximado : 450 gramas, grampeia: 20 folhas 

de papel sulfite, 75 g/m2. Embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

 100 UN 

Grampeador industrial tipo de mesa, capacidade 

de até 240 fls. Tipo de mesa, acionamento 

manual; estrutura metálica em pintura epóxi, 

base emborrachada e recarga através da 

traseira; com capacidade para grampear até 240 

fls. Em papel de 63g/m2, para 09 medidas de 

grampo de 06 a 24 mm; medindo aprox. 

(10x30)cm; com certificado de garantia de no 

mínimo 12 meses. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
200 

 
UN 

Grampeador metálico, capacidade mínima para 

grampear 100 folhas de papel 75 gr/m2, 

fabricado em chapa de aço norma sae 1010/20, 

com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura 

eletrostática, base para fechamento do grampo 

com duas posições (grampo aberto ou fechado), 

em aço norma sae 1010/20, com acabamento 

niquelado, estojo de alojamento dos grampos em 

chapa de aço norma sae 1010/20, oxidação 

preta, faca aço norma sae 1065/70, temperada e 

resistente, mola, aço mola pré-temperada e 

resistente. Apoio da base em pvc. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 
100 

 
UN 

Grampeador, capacidade para grampear até 25 

folhas de papel 75 gr/m2, comprimento mínimo 

12,5 cm, estrutura metálica, base para 

fechamento do grampo com duas posições 

(grampo aberto e fechado), capacidade de carga 

mínima 01 pente de 100 grampos 26/6. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 500 CX 

Grampo para grampeador 24/8, caixa com 5000 

grampos, com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. 

  

 500 CX 

Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 

grampos, com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. 

  

 500 CX 

Grampo para grampeador n° 23/10. Caixa com 

5000 grampos, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 
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 500 CX 

Grampo para grampeador n° 23/6, caixa com 

5000 grampos, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 500 CX 

Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 

23/13, capacidade para grampear de 50 até 100 

folhas. Caixa com 5000 grampos, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 300 PCTE 

Grampo para pasta suspensa 80 mm, de plástico. 

Pacote com 50 unidades. Embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 300 CX 

Grampo, para pasta tipo trilho 80 mm, fabricado 

com chapa de aço, com tratamento anti-

ferrugem, caixa com 50 unidades. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 500 CX 

Grampo 106/6 mm. Caixa com 5000 unidades, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 500 CX 

Lápis de cera, dimensões 1,0 cm (diâmetro) x 

9,0 cm (comprimento), com variação de +/- 0,5 

cm, caixa com 06 cores diversas, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 500 CX 

Lápis de cor caixa com 12 cores diversas, 

medindo 85 mm, no formato redondo, toxidade 

dos limites máximos da presença de metais 

pesados, gravado no corpo a marca do 

fabricante, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
CX 

Lápis mina grafite n° 02, caixa com 72 unidades, 

formato cilindro corpo revestido em madeira, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
2.000 

 
CX 

Lápis preto, corpo de madeira, cor de 

revestimento preto envernizado, redondo, grafite 

n° 2, comprimento mínimo de 170 mm, caixa 

com 144 unidades, fabricado no brasil e gravado 

no corpo a marca do fabricante, 

  

 
1.000 

 
UN 

Lapiseira para mina grafite 0,5 mm, com corpo 

plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
1.000 

 
UN 

Lapiseira para mina grafite 0,7 mm, com corpo 

plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 
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 1.000 UN 

Lapiseira para mina grafite 0,9 mm, com corpo 

plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
300 

 
UN 

Livro ata medindo, (320 x 220 mm) transversal, 

com capa. Contendo 100 folhas, embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 300 UN 

Livro de ponto, papel alta alvura 75 gr/m2, capa 

dura na cor preta, com 100 folhas, dimensões 

320 x 220 mm, com 04 situações, (entrada e 

saída) no primeiro período e (entrada e saída) no 

segundo período. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 300 UN 

Livro protocolo, (145 x 205 mm), capa 

1250g/m2, contendo 100 folhas, 56g/m2, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 200 UN 

Maleta arquivo com 10 pastas suspensas, 

diversas cores. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, do brasil, 

atualizado, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, do estado de 

mato grosso atualizado, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, planta de várzea 

grande, atualizado, com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

 500 UN 

Marcador de páginas auto-adesivo, com alta 

durabilidade e aceitam escrita de lápis e caneta. 

Embalagem com 5 cores. Dimensões: 42 x 12 

  

 1.000 UN 

Massa de modelar a base de amido c/ 12 cores 

180 gramas, atóxica e macia, com dados de 

identificação do produto, dados do fabricante e 

data de fabricação. 

  

 1.000 CX 

Massa, de modelar, colorida, atóxica, em forma 

cilíndrica, peso 90 g. Caixa com 6 unidades, com 

dados de identificação do produto, dados do 

fabricante e data de fabricação. 

  

 1.000 UN 

Molhador de dedos, em pasta, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e papel 

moeda. Embalagem com 12 g, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 100 RS 
Papel a4, 100% reciclado. Gramatura: 75 g/m2. 

Resma com 500 folhas. Com dados de 
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identificação do produto e dados do fabricante. 

 3.000 CX 

Papel a4, sulfite 75 g/m², alcalino, 210 x 297. 

Caixa com 10 resmas de 500 folhas, cor: branco. 

Com dados de identificação do produto, dados do 

fabricante. 

  

 
200 

 
PCTE 

Papel almaço, pautado, com margem, alta alvura 

dimensões: largura mínima 193 mm e máxima 

210 mm x comprimento mínimo 275 mm e 

máximo de 300 mm. Pacote com 400 folhas, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 CX 

Papel carbono azul ou preto. Produto de alta 

qualidade e durabilidade, ofício. Caixa com 100 

folhas. Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 100 CX 

Papel carbono, em papel base, medindo (210 x 

297) mm, azul ou preta caixa com 100 folhas, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 1.200 UN 

Papel cartolina, comum, folha várias cores, nas 

dimensões 500x660mm, embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 600 UN 

Papel cartolina, laminada, folha várias cores, nas 

dimensões 490x590mm, embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 600 UN 

Papel celofane 85 x 100 cm, diversas cores, 

embalagem com dados de identificação do 

produto, dados do fabricante. 

  

 600 UN 

Papel color set, folha várias cores, 48 x 66 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
200 

 
ROLO 

Papel contact transparente rolo com 25 m, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 300 UN 

Papel crepom, com superfície enrugada, rolo 

várias cores dimensões 2,0 x 0,48 m. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 200 UN 

Papel de fax em papel termossensível, 

dimensões: 215 mm x 30 m na cor branca. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 200 UN 

Papel diplomata branco, formato a4, gramatura 

180g/m2, embalagem com 50 folhas e com 

dados de identificação do produto e dados do 
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fabricante. 

 600 UN 

Papel laminado 50 x 60 cm com superfície de 

aparência metálica, diversas cores. Com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 600 UN 

Papel micro-ondulado 50 x 80 cm. Cores e 

estampas sortidas. Com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

 600 UN 

Papel pardo, kraft, 80g 66 cm x 96 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 600 UN 

Papel seda, folha, várias cores dimensões 48 x 

70 cm, com dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 
500 

 
RS 

Papel sulfite oficio2 - 75 g 216 x 330 mm-

unidade resma com 500 folhas, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 
Papel verde, formato a4, gramatura 180 g/m2, 

diversas cores. Embalagem com 50 folhas. 
  

 50 RS 

Papel, alcalino, alta alvura, formato a-2, 

dimensões 420 x 594 mm, gramatura 75 g/m2. 

Embalagem em material impermeável, contra 

umidade, com 01 resma de 500 folhas, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 RS 

Papel, alcalino, alta alvura, formato a-3, 

dimensões 297 x 420 mm, gramatura 75 g/m2. 

Embalagem: em material impermeável, contra 

umidade, unidade com 01 resma de 500 folhas, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

 500 UN 

Papel, camurça, folha várias cores, dimensões 40 

x 60 cm, com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Papel, laminado, metálico, folha, várias cores 

dimensões 48 x 60 cm, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 1.500 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 2 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 3 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 1.000 UN 
Pasta aba elástica plástica em poliondas com 4 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 
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dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

 1.000 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 5 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 600 UN 

Pasta classificadora em papel cartão 480 g, 

plastificado, com prendedor metálico macho e 

fêmea, dimensões 345 x 250 mm, diversas 

cores, embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
500 

 
UN 

Pasta plástica em poliondas 04 cm de espessura, 

cor azul, contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
500 

 
CX 

Pasta registradora a-z ofício lombo largo na cor 

preta caixa com 24 unidades, contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 300 UN 

Pasta sanfonada grande, com 31 divisórias, 31 

etiquetas para título, 100% plástica, material 

leve, atóxico, resistente, cores diversas. 

Embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 300 UN 

Pasta sanfonada média, com 12 divisórias, 12 

etiquetas para título, 100% plástica, material 

leve, atóxico, resistente, cores diversas. 

Embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 1.000 UN 

Pasta suspensa em cartão kraft, dimensões 235 x 

370 mm, com 2 prendedores macho fêmea em 

plástico, visor plástico transparente e etiqueta 

branca para identificação, com 6 posições para 

alojamento do visor, ponteiras para 

arquivamento em metal com acabamento em 

ilhós nas extremidades superiores, terminais em 

plástico reforçado. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 

1.000 

 

 

UN 

Pasta suspensa em polipropileno, dimensões 235 

x 370 mm, com 2 prendedores macho fêmea em 

plástico, visor plástico transparente e etiqueta 

branca para identificação, com 6 posições para 

alojamento do visor, ponteiras para 

arquivamento em metal com acabamento em 

ilhós nas extremidades superiores, terminais em 

plástico reforçado. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 
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 1.000 UN 

Pasta, arquivo, lombo estreito, registrador tipo a-

z, em papelão prensado, tamanho memorando, 

dimensões 250 mm (largura) x 280 mm (altura) 

x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10 %, 

protetor metálico nas bordas da parte inferior, 

fecho metálico com alavanca de acionamento 

para abertura auxiliado por mola fixado por 04 

rebites, prendedor em material plástico de boa 

resistência, orifício de manuseio revestido de 

material plástico e janela para identificação no 

dorso. Contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 
600 

 
UN 

Pasta, catálogo, com 100 envelopes plásticos 

incolores, dimensões de 230 x 320 mm podendo 

variar em até + 10%, em papelão liso revestido 

em pvc na cor preta, com 04 parafusos metálicos 

para fixação dos envelopes, visor para 

identificação em pvc cristal. Contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
1.000 

 
UN 

Pasta, com aba e elástico, em papel cartão 280 

gr, plastificado, tamanho ofício, diversas cores. 

Contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 
600 

 
UN 

Pasta, em l, em plástico resistente, incolor, 

dimensões 210 x 297 mm, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 500 CX 

Percevejo, latonado, dourado. Embalagem caixa 

com 100 percevejos. Na embalagem deverão 

estar impressos os dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 200 UN 

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 30 

(trinta) folhas de papel 75 g/m2, estrutura 

metálica, com deposito, acabamento de 

qualidade e furos precisos. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca 

brasileira do fabricante. 

  

 200 UN 

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 70 

(setenta) folhas de papel 75 g/m2, estrutura 

metálica, com deposito, acabamento de 

qualidade e furos precisos. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

  

 100 UN 

Pilha, tipo alcalina 1,5 v, pequena (aa), 

embalagem cartela com 2 unidades, contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 19 

 
100 

 
UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5 v, grande(d), embalagem 

cartela com 02 unidades, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
100 

 
UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5 v, media (c), embalagem 

cartela com 02 unidades, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5v, palito (aaa), 

embalagem cartela com 02 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 500  UN 

Pincel para quadro branco, varias cores, ponta 

acrílico, formato ogiva, descartável, embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 
1.500 

 
UN 

Pincel atômico, várias cores, ponta de feltro 

redonda, descartável, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 500 UN 

Pincel para quadro branco, várias cores, ponta 

acrílico, formato ogiva, descartável, embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 500 UN 

Pintura a dedo 15 ml, embalagem 6 cores, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 100 UN Placa de rede sem fio pci - express x 1   

 200 UN 

Porta carimbos, capacidade para 12 carimbos, 

boa qualidade. Contendo dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

 200 UN 
Porta clipes para mesa. Contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 
  

 
200 

 
UN 

Porta tudo lápis, caneta, clipes, lembrete, cores: 

fumê ou transparente. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 
300 

 
UN 

Prancheta em eucatex, tamanho ofício com 

prendedor em metal niquelado na prancheta, 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

 
300 

 
UN 

Prancheta portátil fibra poliestireno, a/4, 

embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 

200 

 

 

UN 

Prancheta, em acrílico, com prendedor metálico, 

formato a 4, dimensões 210 x 297 mm, 

embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

 100 UN Reabastecedor de pincel atômico contendo no   
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mínimo 37 ml, várias cores. Embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

 100 UN 

Reabastecedor de pincel para quadra branco 200 

ml, várias cores. Embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 
1.000 

 
UN 

Régua uso escolar/escritório, plástico 

transparente, 30 cm, subdivisão em mm, com no 

mínimo 3,00 mm de espessura e 3,5 mm de 

largura, embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

 800 UN 

Tinta guache, cores diversas, 15 ml, caixa com 

06 unidades de 15 ml cada, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

 900 UN 

Tinta para carimbo, a base de água, sem óleo, na 

cor preta ou azul embalagem com 42 ml, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Com certificado de segurança do 

inmetro. 

  

 

LEIA-SE 

05 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERÊNCIA: 

Item Qte. Unid Descrição 
Valor Unit. 

R$ 
Valor 

Total R$ 

1.  1.000 CX 

Alfinete para mapa, niquelado com cabeça em 

polietileno de 5 mm (cores variadas), caixa com 

50 unidades, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

2.  1.000 UN 

Almofada para carimbo, em tecido, entintada nas 

cores preta, azul ou vermelho, estojo plástico 

rígido, dimensões: comprimento mínimo 11,0 cm 

e máximo 13,0 cm x largura mínima 7,0 cm e 

máxima 10,0 cm. Com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

3.  3.000 UN 

Apagador de quadro branco, corpo plástico, com 

feltro, dimensões 150 mm (comprimento) x 60 

mm (largura) x 45 mm (altura), com variação de 

+/- 5 mm. Com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. O produto deverá 

obedecer às normas técnicas pertinentes como 

NBR 9001. 

  

4.  3.000 UN 

Apagador para lousa, de madeira, com feltro. 

Tamanho do feltro: 4 mm. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 
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fabricante. 

5.  
3.000 

 
UN 

Apontador para lápis, manual, material plástico 

rígido, simples, 1 entrada com depósito coletor 

para resíduos, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

6.  300 UN 

Bateria recarregável ni-cd embalada para 

telefone sem fio, 300 MAH, 3,6v, 3 AAA. 

Embalagem com 1 unidade e com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. 

  

7.  300 UN 

Bateria recarregável ni-cd embalada para 

telefone sem fio, 600 MAH, 3,6v, 3 AAA. 

Embalagem com 1 unidade e com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Com certificado de segurança do Inmetro. 

  

8.  500 CX 

Blinder clipes metal 41 mm, caixa com 12 

unidades, com dados de identificação do produto 

e marca do fabricante. 

  

9.  600 BL 

Bloco de anotações em papel sulfite na cor 

branca, com 50 folhas, dimensões: 15 x 21 cm. 

O produto deverá conter dados de identificação 

do produto e marca do fabricante. 

  

10.  500 UN 

Bobina, em papel térmico, dimensões de 57 mm 

x 80m, compatível com uso em impressora de 

senha. Embalagem com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

11.  1.000 CX 

Borracha de látex natural, branca macia 

pequena, não tóxica, caixa com 60 unidades. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

  

12.  8.000 UN 

Caixa arquivo morto, cor parda em papelão, alta 

qualidade e durabilidade, com quadro de 

identificação contendo: referência, mês local, 

conserva até, departamento e contendo duas 

linhas disponíveis para descrever o conteúdo. 

Dimensões: 400 x 305 x 185 mm, embalagem 

com identificação do produto e marca do 

fabricante. 

  

13.  8.000 UN 

Caixa arquivo morto, em polipropileno diversas 

cores, alta qualidade e durabilidade, com quadro 

de identificação contendo: referência, mês local, 

conserva até, departamento e contendo duas 

linhas disponíveis para descrever o conteúdo, 

dimensões: 400 x 305 x 185 mm, embalagem 

com dados de identificação do produto e marca 
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do fabricante. 

14.  
1.000 

 
CX 

Caixa de tinta guache: contendo 12 cores 

diversas, com potes de 500 ml, de tinta atóxica, 

solúvel em água. Deverá conter dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

15.  1.500 UN 

Caixa organizadora em polionda medindo 400 

mm x 400 mm x 300 mm, cores diversas, com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

  

16.  1.500 UN 

Caixa organizadora em polipropileno, medindo 

360 mm x 265 mm x 230 mm, cores diversas, 

com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. 

  

17.  1.500 UN 

Caixa organizadora em polipropileno, medindo 

450 mm x 355 mm x 260 mm, cores diversas, 

com dados de identificação do produto e marca 

do fabricante. 

  

18.  1.000 UN 

Caixa para correspondência tripla (fixa) 

poliestireno fume, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

19.  1.000 UN 

Caixa para correspondência tripla (móvel) 

poliestireno, embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

  

20.  1.000 UN 

Calculadora, digital, de mesa, sem bobina, 

capacidade 12 (doze) dígitos, com as 04 (quatro) 

operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, 

correção parcial e total, inversão de sinais, 

memória, alimentação a pilhas tipo AA ou 

bateria. 

  

21.  
1.500 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor azul, corpo em 

polietileno cristal; formato sextavado; ponta em 

latão; esfera de tungstênio; com espessura de 

(1,0mm); com tampa antiasfixiante; com orifício 

central, comprimento aproximado de 140 mm, 

caixa com 50 unidades, fabricada no Brasil e 

gravada no corpo a marca do fabricante. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

22.  
1.000 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor preta, corpo em 

polietileno cristal; formato sextavado; ponta em 

latão; esfera de tungstênio; com espessura de 

(1,0mm); com tampa antiasfixiante; com orifício 

central comprimento aproximado de 140 mm, 

caixa com 50 unidades, fabricada no Brasil e 

gravada no corpo a marca do fabricante. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 
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23.  
1.000 

 
CX 

Caneta esferográfica, na cor vermelha, corpo em 

polietileno cristal; formato, sextavado; com 

orifício central, ponta em latão; esfera de 

tungstênio; com espessura de (1,0mm); com 

tampa antiasfixiante; comprimento aproximado 

de 140 mm, caixa com 50 unidades, fabricada no 

Brasil e gravada no corpo a marca do fabricante. 

Com certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

24.  1.000 CX 

Caneta esferográfica, preto, escrita fina, corpo 

em material plástico transparente, sextavada, 

com orifício central, comprimento aproximado de 

140 mm, gravado no corpo a marca do 

fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 

130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 

unidades. Com certificado de segurança no 

Inmetro. Marca brasileira. 

  

25.  500 CX 

Caneta esferográfica, vermelha, escrita fina, 

corpo em material plástico transparente, 

comprimento aproximado de 140 mm, gravado 

no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo 

plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em 

tungstênio, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

26.  500 JOG 

Caneta hidrocor ponta fina, carga não tóxica, 

corpo em material plástico com tampa 

antiasfixiante, lavável, jogo com 24 cores 

diversas. Com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

27.  1.000 JOG 

Caneta hidrocor ponta grossa, carga não tóxica, 

corpo em material plástico com tampa 

antiasfixiante, lavável, jogo com 12 cores 

diversas. Com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

28.  500 CONJ 

Caneta hidrográfica, ponta fina, carga não tóxica, 

corpo em material plástico, dimensões 140 mm 

(comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com 

variação de 10 %, gravado no corpo a marca do 

fabricante. Embalagem: jogo com 12 unidades 

em cores sortidas, acondicionadas em estojo 

plástico, com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. Com certificado de segurança no 

Inmetro. Marca brasileira. 
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29.  3.000 UN 

Caneta marca texto, 3 a 5 mm, várias cores 

fluorescente, produto com etiqueta de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

Marca brasileira. Com certificado de segurança do 

Inmetro. 

  

30.  500 UN 

Caneta para escrever em CD/DVD, ponta fina, 

cores: azul, preta ou vermelha, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

Com certificado de segurança no Inmetro. Marca 

brasileira. 

  

31.  100 UN 

Caneta para retroprojetor, várias cores, ponta 

fina, carga não tóxica, corpo em material 

plástico, com dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. Com certificado de 

segurança no Inmetro. Marca brasileira. 

  

32.  1.000 UN 

Capa Box para CD/DVD. Slim, confeccionada em 

acrílico transparente, com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

33.  

2.000 

 

 

UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 - frente cristal/fundo preto. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

34.  2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 - frente vermelha/fundo vermelho 

escuro. Embalagem com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

35.  2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297 frente amarela/fundo amarelo escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

36.  2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x 297-frente azul/fundo azul escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

37.  2.000 UN 

Capa e contracapa de encadernação, tamanho 

210 x297 - frente verde/fundo verde escuro. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

38.  100 UN 

Cartucho de tinta c8728a colorido para 

impressoras: 

- hp deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 

3550, 3650, 3740, 3745, 3845 

- office jet 4110, 4215, 

- hp psc 1210, 1315 

Não recarregado e não remanufaturado. 

Embalagem: deverá conter etiqueta indicando a 

procedência do item. Original genuíno da marca 
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do fabricante do equipamento. 

39.  100 UN 

Cartucho de tinta colorido original hp95 c8766wl, 

para impressora: 

-hp deskjet 5740, 5940,6520, 6540, 6620, 6830, 

6840, 9800; 

-hp photosmart 2570, 7850, 8050, 8150, 8450, 

8750, p375, b8350; 

-hp office jet 6200, 6210, 6310, 7210, 7310, 

7410; - hp psc 1600, 1610, 2350, 2355, 2575, 

2610. Volume de tinta: 7 ml, não recarregado e 

não remanufaturado. Embalagem: deverá conter 

etiqueta indicando a procedência do item. 

  

40.  50 UN 

Cavalete flip-chart fabricado em pinus natural 

sem verniz possui um quadro branco para 

utilização de pincéis hidrográficos, e prendedores 

de papel em sua parte superior para fixação de 

blocos de papéis flip-chart. 

  

41.  
5.000 

 
UN 

Cd - rw regravável 200 mb 23 minutos, contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

42.  

2.000 

 

 

CX 

Clipes niquelados 1/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

43.  
2.000 

 
CX 

Clipes niquelados 2/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

44.  
2.000 

 
CX 

Clipes niquelados 3/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

45.  
1.000 

 
CX 

Clipes niquelados 4/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

46.  1.000 CX 

Clipes niquelados 6/0 caixa com 100 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

47.  
1.000 

 
CX 

Clipes niquelados 8/0 caixa com 25 clipes, 

material conforme norma sae 1010/20, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

48.  300 CX 

Cola colorida de 25 gr, não tóxica, lavável, caixa 

com 06 unidades. Com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. Com certificado 
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de segurança no inmetro. 

49.  300 CX 

Cola com gliter. Não tóxico brilho intenso, 

lavável, 35 gr cada. Caixas com 06 unidades 

cores diversas. Com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. Com certificado 

de segurança no inmetro. 

  

50.  
1.000 

 
UN 

Cola em bastão atóxica frasco com 20 gramas, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

51.  200 UN 

Cola instantânea, 3 gramas – 1ª linha, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. com certificado de segurança no 

Inmetro. 

  

52.  3.000 UN 

Cola líquida, branca, escolar, bico econômico, 

lavável, atóxica, frasco 40 gramas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

53.  
3.000 

 
UN 

Cola líquida, branca, escolar, bico econômico, 

lavável, atóxica, frasco 90 gramas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

54.  
900 

 
CX 

Colchete n° 02 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

55.  900 CX 

Colchete n° 04 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

56.  
900 

 
CX 

Colchete n° 07 latonado, haste dupla e flexível.  

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

57.  
900 

 
CX 

Colchete n° 10 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

58.  1.000 CX 

Colchete n° 15 latonado, haste dupla e flexível. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

59.  100 UN 

Compasso escolar com tira linha, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

60.  4.000 UN 

Corretivo líquido a base de água, secagem 

rápida, atóxico, frasco com 18 ml. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 
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do fabricante. Com certificado de segurança do 

inmetro. Marca brasileira. 

61.  100 UN 

Dicionário de língua portuguesa, brochura, 

atualizado, conforme a nova ortografia. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

62.  5.000 UN 

Dvd +r, 4x, 4.7 gb dados / 120 min. Vídeo (sp), 

embalagem individual lacrada em caixa padrão 

cd - padrão dvd+r (mais r) - capacidade para 

gravação de 4.7 gb de dados, ou 120 minutos de 

vídeo em qualidade sp. - velocidade de gravação 

até 4 x - face não gravável fosca com 

identificação do fabricante, capacidade e 

velocidade máxima de gravação. 

  

63.  
1.000 

 
PCTE 

Elástico tipo látex nº18 super-resistente, para 

dinheiro, pacote com 1.000g. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

64.  5.000 UN 
Envelope para cd, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 
  

65.  2.000 UN 

Envelope saco kraft branco 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

66.  2.000 UN 

Envelope saco kraft branco 80 g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

67.  
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft branco 80 gr 310 x 410 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

68.  2.000 UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

69.  
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

70.  
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft natural 80 g 310 x 410 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

71.  2.000 UN 

Envelope saco kraft ouro 80 g 162 x 229 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 
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produto e dados do fabricante. 

72.  
2.000 

 
UN 

Envelope saco kraft ouro 80g 242 x 336 mm, 

gramatura mínima 75 g e máxima 90 g, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

73.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 07 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 30 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

74.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 09 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 50 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

75.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 12 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 65 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

76.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 14 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 85 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

77.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 17 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 100 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

78.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 20 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 120 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

79.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 23 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 140 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

80.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 25 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 160 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

81.  1.000 UN 
Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 29 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 
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encadernação de 200 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

82.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 33 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 250 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

83.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 40 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 350 folhas. 

  

84.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 45 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 450 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

85.  1.000 UN 

Espiral, para encadernação, em pvc, diâmetro 50 

mm, comprimento 33 cm, capacidade de 

encadernação de 550 folhas. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

86.  100 UN 

Esquadro com graduação 60 graus, 21 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

87.  
300 

 
UN 

Estilete, largo, reforçado, corpo plástico 

resistente, lâmina larga dividida, dimensões de 

09 x 105 mm, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

88.  200 PCTE 

Etiqueta adesiva escolar pautada (cartela com 8 

unidades), pacote com 50 cartelas. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

89.  300 UN 

Etiqueta adesiva para cd e dvd, com 02 etiquetas 

por folha. Embalagem com 100 folhas. Com 

dados de identificação do produto, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

90.  
200 

 
CX 

Etiqueta branca tamanho 12,7 mm x 44,45 mm 

caixa com 100 folhas, 8000 etiquetas, com dados 

de identificação do produto, embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

91.  1.500 UN 

Extrator, de grampo, tipo espátula, em aço 

inoxidável, dimensões 15 cm. Embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

92.  500 UN Fita adesiva crepe 19 mm x 50 m, branca,   
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 embalagem contendo identificação do produto e 

dados do fabricante. 

93.  500 UN 

Fita adesiva dupla face de 19 mm 30 mm. Com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

94.  
1.000 

 
UN 

Fita adesiva polipropileno tamanho 50 x 50 na 

cor transparente, embalagem contendo 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

95.  300 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 03, 

medidas 7,5 x 10,5 x 18 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

96.  200 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 05, 

medidas 12 x 15,5 x 25 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

97.  100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 07, 

medidas 17,5 x 22 x 34 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

98.  100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 08, 

medidas 19 x 31,5 x 42,5 cm (h x l x c), 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

99.  100 UN 

Gaveteiros em plástico, cor preta ou azul, nº 09, 

medidas 23 x 39 x 58 cm (h x l x c), contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

100.  600 CX 

Giz de cera caixa com 12 unidades, cores 

diversas, peso líquido 48g, formato anatômico, 

fabricado com cera de alta qualidade e perfeita 

cobertura. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

101.  1.000 CX 

Giz escolar branco para quadro negro, não tóxico 

e antialérgico, com dimensão aproximada de 8 

cm de altura, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança do inmetro. Marca 

brasileira. 

  

102.  1.000 CX 

Giz escolar colorido para quadro negro, não 

tóxico e antialérgico, com dimensão aproximada 

de 8 cm de altura, caixa com 50 unidades. Com 

certificado de segurança do inmetro. Marca 

brasileira. 

  

103.  400 UN 

Grafite para lapiseira de 0,5 mm, unidade estojo 

com 12 grafites, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

104.  400 UN Grafite para lapiseira de 0,7 mm, embalagem   
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 estojo com 24 minas, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

105.  
400 

 
UN 

Grafite para lapiseira de 0,9 mm, embalagem 

estojo com 24 minas, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

106.  
200 

 
UN 

Grampeador de mesa, fabricado em aço com 

cabeça em plástico nobre, com base plástica 

antiderrapante, grampeia e alfineta capacidade: 

210 grampos 26/6 tam. : 20 x 5 x 5, 5 cm, peso 

aproximado : 450 gramas, grampeia: 20 folhas 

de papel sulfite, 75 g/m2. Embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

107.  100 UN 

Grampeador industrial tipo de mesa, capacidade 

de até 240 fls. Tipo de mesa, acionamento 

manual; estrutura metálica em pintura epóxi, 

base emborrachada e recarga através da 

traseira; com capacidade para grampear até 240 

fls. Em papel de 63g/m2, para 09 medidas de 

grampo de 06 a 24 mm; medindo aprox. 

(10x30)cm; com certificado de garantia de no 

mínimo 12 meses. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

108.  
200 

 
UN 

Grampeador metálico, capacidade mínima para 

grampear 100 folhas de papel 75 gr/m2, 

fabricado em chapa de aço norma sae 1010/20, 

com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura 

eletrostática, base para fechamento do grampo 

com duas posições (grampo aberto ou fechado), 

em aço norma sae 1010/20, com acabamento 

niquelado, estojo de alojamento dos grampos em 

chapa de aço norma sae 1010/20, oxidação 

preta, faca aço norma sae 1065/70, temperada e 

resistente, mola, aço mola pré-temperada e 

resistente. Apoio da base em pvc. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

109.  
100 

 
UN 

Grampeador, capacidade para grampear até 25 

folhas de papel 75 gr/m2, comprimento mínimo 

12,5 cm, estrutura metálica, base para 

fechamento do grampo com duas posições 

(grampo aberto e fechado), capacidade de carga 

mínima 01 pente de 100 grampos 26/6. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

110.  500 CX 
Grampo para grampeador 24/8, caixa com 5000 

grampos, com dados de identificação do produto 
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e dados do fabricante. 

111.  500 CX 

Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 

grampos, com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. 

  

112.  500 CX 

Grampo para grampeador n° 23/10. Caixa com 

5000 grampos, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

113.  500 CX 

Grampo para grampeador n° 23/6, caixa com 

5000 grampos, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

114.  500 CX 

Grampo para grampeador, galvanizado, tamanho 

23/13, capacidade para grampear de 50 até 100 

folhas. Caixa com 5000 grampos, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

115.  300 PCTE 

Grampo para pasta suspensa 80 mm, de plástico. 

Pacote com 50 unidades. Embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

116.  300 CX 

Grampo, para pasta tipo trilho 80 mm, fabricado 

com chapa de aço, com tratamento anti-

ferrugem, caixa com 50 unidades. Embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

117.  500 CX 

Grampo 106/6 mm. Caixa com 5000 unidades, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

118.  500 CX 

Lápis de cera, dimensões 1,0 cm (diâmetro) x 

9,0 cm (comprimento), com variação de +/- 0,5 

cm, caixa com 06 cores diversas, embalagem 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

119.  500 CX 

Lápis de cor caixa com 12 cores diversas, 

medindo 85 mm, no formato redondo, toxidade 

dos limites máximos da presença de metais 

pesados, gravado no corpo a marca do 

fabricante, embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

120.  
2.000 

 
CX 

Lápis mina grafite n° 02, caixa com 72 unidades, 

formato cilindro corpo revestido em madeira, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

121.  
2.000 

 
CX 

Lápis preto, corpo de madeira, cor de 

revestimento preto envernizado, redondo, grafite 

n° 2, comprimento mínimo de 170 mm, caixa 

com 144 unidades, fabricado no brasil e gravado 

no corpo a marca do fabricante, 

  

122.  1.000 UN Lapiseira para mina grafite 0,5 mm, com corpo   
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 plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

123.  
1.000 

 
UN 

Lapiseira para mina grafite 0,7 mm, com corpo 

plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

124.  1.000 UN 

Lapiseira para mina grafite 0,9 mm, com corpo 

plástico, ponta de metal e apagador de borracha. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

125.  
300 

 
UN 

Livro ata medindo, (320 x 220 mm) transversal, 

com capa. Contendo 100 folhas, embalagem com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

126.  300 UN 

Livro de ponto, papel alta alvura 75 gr/m2, capa 

dura na cor preta, com 100 folhas, dimensões 

320 x 220 mm, com 04 situações, (entrada e 

saída) no primeiro período e (entrada e saída) no 

segundo período. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

127.  300 UN 

Livro protocolo, (145 x 205 mm), capa 

1250g/m2, contendo 100 folhas, 56g/m2, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

128.  200 UN 

Maleta arquivo com 10 pastas suspensas, 

diversas cores. Embalagem com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

129.  100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, do brasil, 

atualizado, com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

130.  100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, do estado de 

mato grosso atualizado, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

131.  100 UN 

Mapa plastificado, sem moldura, planta de várzea 

grande, atualizado, com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

132.  500 UN 

Marcador de páginas auto-adesivo, com alta 

durabilidade e aceitam escrita de lápis e caneta. 

Embalagem com 5 cores. Dimensões: 42 x 12 

  

133.  1.000 UN 

Massa de modelar a base de amido c/ 12 cores 

180 gramas, atóxica e macia, com dados de 

identificação do produto, dados do fabricante e 

data de fabricação. 

  

134.  1.000 CX 

Massa, de modelar, colorida, atóxica, em forma 

cilíndrica, peso 90 g. Caixa com 6 unidades, com 

dados de identificação do produto, dados do 
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fabricante e data de fabricação. 

135.  1.000 UN 

Molhador de dedos, em pasta, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e papel 

moeda. Embalagem com 12 g, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

136.  100 RS 

Papel a4, 100% reciclado. Gramatura: 75 g/m2. 

Resma com 500 folhas. Com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

137.  3.000 CX 

Papel a4, sulfite 75 g/m², alcalino, 210 x 297. 

Caixa com 10 resmas de 500 folhas, cor: branco. 

Com dados de identificação do produto, dados do 

fabricante. 

  

138.  
200 

 
PCTE 

Papel almaço, pautado, com margem, alta alvura 

dimensões: largura mínima 193 mm e máxima 

210 mm x comprimento mínimo 275 mm e 

máximo de 300 mm. Pacote com 400 folhas, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

139.  100 CX 

Papel carbono azul ou preto. Produto de alta 

qualidade e durabilidade, ofício. Caixa com 100 

folhas. Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

140.  100 CX 

Papel carbono, em papel base, medindo (210 x 

297) mm, azul ou preta caixa com 100 folhas, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

141.  1.200 UN 

Papel cartolina, comum, folha várias cores, nas 

dimensões 500x660mm, embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

142.  600 UN 

Papel cartolina, laminada, folha várias cores, nas 

dimensões 490x590mm, embalagem com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

143.  600 UN 

Papel celofane 85 x 100 cm, diversas cores, 

embalagem com dados de identificação do 

produto, dados do fabricante. 

  

144.  600 UN 

Papel color set, folha várias cores, 48 x 66 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

145.  
200 

 
ROLO 

Papel contact transparente rolo com 25 m, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

146.  300 UN 

Papel crepom, com superfície enrugada, rolo 

várias cores dimensões 2,0 x 0,48 m. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 
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147.  200 UN 

Papel de fax em papel termossensível, 

dimensões: 215 mm x 30 m na cor branca. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

148.  200 UN 

Papel diplomata branco, formato a4, gramatura 

180g/m2, embalagem com 50 folhas e com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

149.  600 UN 

Papel laminado 50 x 60 cm com superfície de 

aparência metálica, diversas cores. Com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

150.  600 UN 

Papel micro-ondulado 50 x 80 cm. Cores e 

estampas sortidas. Com dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

151.  600 UN 

Papel pardo, kraft, 80g 66 cm x 96 cm, 

embalagem com dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

152.  600 UN 

Papel seda, folha, várias cores dimensões 48 x 

70 cm, com dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

153.  
500 

 
RS 

Papel sulfite oficio2 - 75 g 216 x 330 mm-

unidade resma com 500 folhas, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

154.  100 UN 
Papel verde, formato a4, gramatura 180 g/m2, 

diversas cores. Embalagem com 50 folhas. 
  

155.  50 RS 

Papel, alcalino, alta alvura, formato a-2, 

dimensões 420 x 594 mm, gramatura 75 g/m2. 

Embalagem em material impermeável, contra 

umidade, com 01 resma de 500 folhas, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

156.  100 RS 

Papel, alcalino, alta alvura, formato a-3, 

dimensões 297 x 420 mm, gramatura 75 g/m2. 

Embalagem: em material impermeável, contra 

umidade, unidade com 01 resma de 500 folhas, 

com dados de identificação do produto e dados 

do fabricante. 

  

157.  500 UN 

Papel, camurça, folha várias cores, dimensões 40 

x 60 cm, com dados de identificação do produto 

e dados do fabricante. 

  

158.  100 UN 

Papel, laminado, metálico, folha, várias cores 

dimensões 48 x 60 cm, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

159.  1.500 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 2 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 
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fabricante. 

160.  1.000 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 3 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

161.  1.000 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 4 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

162.  1.000 UN 

Pasta aba elástica plástica em poliondas com 5 

cm de largura várias cores. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

163.  600 UN 

Pasta classificadora em papel cartão 480 g, 

plastificado, com prendedor metálico macho e 

fêmea, dimensões 345 x 250 mm, diversas 

cores, embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

164.  
500 

 
UN 

Pasta plástica em poliondas 04 cm de espessura, 

cor azul, contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

165.  
500 

 
CX 

Pasta registradora a-z ofício lombo largo na cor 

preta caixa com 24 unidades, contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

166.  300 UN 

Pasta sanfonada grande, com 31 divisórias, 31 

etiquetas para título, 100% plástica, material 

leve, atóxico, resistente, cores diversas. 

Embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

167.  300 UN 

Pasta sanfonada média, com 12 divisórias, 12 

etiquetas para título, 100% plástica, material 

leve, atóxico, resistente, cores diversas. 

Embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

168.  1.000 UN 

Pasta suspensa em cartão kraft, dimensões 235 x 

370 mm, com 2 prendedores macho fêmea em 

plástico, visor plástico transparente e etiqueta 

branca para identificação, com 6 posições para 

alojamento do visor, ponteiras para 

arquivamento em metal com acabamento em 

ilhós nas extremidades superiores, terminais em 

plástico reforçado. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

169.  

1.000 

 

 

UN 

Pasta suspensa em polipropileno, dimensões 235 

x 370 mm, com 2 prendedores macho fêmea em 

plástico, visor plástico transparente e etiqueta 
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branca para identificação, com 6 posições para 

alojamento do visor, ponteiras para 

arquivamento em metal com acabamento em 

ilhós nas extremidades superiores, terminais em 

plástico reforçado. Embalagem contendo dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

170.  1.000 UN 

Pasta, arquivo, lombo estreito, registrador tipo a-

z, em papelão prensado, tamanho memorando, 

dimensões 250 mm (largura) x 280 mm (altura) 

x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10 %, 

protetor metálico nas bordas da parte inferior, 

fecho metálico com alavanca de acionamento 

para abertura auxiliado por mola fixado por 04 

rebites, prendedor em material plástico de boa 

resistência, orifício de manuseio revestido de 

material plástico e janela para identificação no 

dorso. Contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

171.  
600 

 
UN 

Pasta, catálogo, com 100 envelopes plásticos 

incolores, dimensões de 230 x 320 mm podendo 

variar em até + 10%, em papelão liso revestido 

em pvc na cor preta, com 04 parafusos metálicos 

para fixação dos envelopes, visor para 

identificação em pvc cristal. Contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

172.  
1.000 

 
UN 

Pasta, com aba e elástico, em papel cartão 280 

gr, plastificado, tamanho ofício, diversas cores. 

Contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

173.  
600 

 
UN 

Pasta, em l, em plástico resistente, incolor, 

dimensões 210 x 297 mm, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

174.  500 CX 

Percevejo, latonado, dourado. Embalagem caixa 

com 100 percevejos. Na embalagem deverão 

estar impressos os dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

175.  200 UN 

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 30 

(trinta) folhas de papel 75 g/m2, estrutura 

metálica, com deposito, acabamento de 

qualidade e furos precisos. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca 

brasileira do fabricante. 

  

176.  200 UN 

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 70 

(setenta) folhas de papel 75 g/m2, estrutura 

metálica, com deposito, acabamento de 
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qualidade e furos precisos. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. 

177.  100 UN 

Pilha, tipo alcalina 1,5 v, pequena (aa), 

embalagem cartela com 2 unidades, contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

178.  
100 

 
UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5 v, grande(d), embalagem 

cartela com 02 unidades, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

179.  
100 

 
UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5 v, media (c), embalagem 

cartela com 02 unidades, com dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

180.  100 UN 

Pilha, tipo alcalina, 1,5v, palito (aaa), 

embalagem cartela com 02 unidades, com dados 

de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

181.  500  UN 

Pincel para quadro branco, varias cores, ponta 

acrílico, formato ogiva, descartável, embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

182.  
1.500 

 
UN 

Pincel atômico, várias cores, ponta de feltro 

redonda, descartável, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

183.  500 UN 

Pincel para quadro branco, várias cores, ponta 

acrílico, formato ogiva, descartável, embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

184.  500 UN 

Pintura a dedo 15 ml, embalagem 6 cores, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

185.  100 UN Placa de rede sem fio pci - express x 1   

186.  200 UN 

Porta carimbos, capacidade para 12 carimbos, 

boa qualidade. Contendo dados de identificação 

do produto e dados do fabricante. 

  

187.  200 UN 
Porta clipes para mesa. Contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 
  

188.  
200 

 
UN 

Porta tudo lápis, caneta, clipes, lembrete, cores: 

fumê ou transparente. Embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

189.  
300 

 
UN 

Prancheta em eucatex, tamanho ofício com 

prendedor em metal niquelado na prancheta, 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

190.  300 UN Prancheta portátil fibra poliestireno, a/4,   
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 embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

191.  

200 

 

 

UN 

Prancheta, em acrílico, com prendedor metálico, 

formato a 4, dimensões 210 x 297 mm, 

embalagem contendo dados de identificação do 

produto e dados do fabricante. 

  

192.  100 UN 

Reabastecedor de pincel atômico contendo no 

mínimo 37 ml, várias cores. Embalagem 

contendo dados de identificação do produto e 

dados do fabricante. 

  

193.  100 UN 

Reabastecedor de pincel para quadra branco 200 

ml, várias cores. Embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

194.  
1.000 

 
UN 

Régua uso escolar/escritório, plástico 

transparente, 30 cm, subdivisão em mm, com no 

mínimo 3,00 mm de espessura e 3,5 mm de 

largura, embalagem contendo dados de 

identificação do produto e dados do fabricante. 

  

195.  800 UN 

Tinta guache, cores diversas, 15 ml, caixa com 

06 unidades de 15 ml cada, embalagem contendo 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. 

  

196.  900 UN 

Tinta para carimbo, a base de água, sem óleo, na 

cor preta ou azul embalagem com 42 ml, com 

dados de identificação do produto e dados do 

fabricante. Com certificado de segurança do 

inmetro. 

  

 

 

 

Ficam inalterados os demais itens do referido Edital.  

 

 

Várzea Grande-MT, 28 de maio de 2014 
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