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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Apagador para marcadores à tinta, uso em quadro branco/magnético, com estojo, base 
plástica cor azul, c/ feltro tamanho 5.5cm x 14.5cm x 6mm.

1.500,00 _______________ _____________Unidade

2 Apontador para lápis, tipo escolar, com depósito, cores diversas.
                           

1.000,00 _______________ _____________Unidade

3 Arquivo estreito (caixa arquivo) para pastas suspensas, cor preto, medidas: A 27,1cm x L 
16,4cm x C 43cm. Apresentar catalogo.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

4 Arquivo médio (caixa arquivo) para pastas suspensas, cor preto, medidas: A 27,1cm x L 
27,4cm x C 43cm. Apresentar catalogo.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

5 Balões coloridos (bexigas), sortidos, nr. 8, pacote com 50 unidades. Conforme Normas 
INMETRO.
                       

300,00 _______________ _____________Pacote

6 BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICUALADA, ACRÍLICO, DUPLA. 500,00 _______________ _____________Unidade

7 BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULADA, ACRÍLICO, TRIPLA. 500,00 _______________ _____________Unidade

8 Barbante de algodão crú, 4/8, 8 fios, rolo com 250 gramas. 500,00 _______________ _____________Rolo

9 Barbante de nylon, feixe com 400 gramas. Cotar preço do feixe.
                     

200,00 _______________ _____________Feixe

10 Bloco auto adesivo, medidas:  38 x 50mm, conjunto c/ 4 bloco c/ 100 folhas, nas cores: 
ROSA/LIMAO. Marca Aprovada POST-IT, 3M. Demais marcar apresentar amostra.

2.000,00 _______________ _____________Unidade

11 Bloco auto adesivo, medidas:  76 x 76mm, conjunto c/ 4 bloco c/ 100 folhas, nas cores: 
ROSA/LIMAO. Marca Aprovada POST-IT, 3M. Demais marcar apresentar amostra.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

12 Bloco de anotações, pautado, folhas destacáveis, tamanho aproximado 150 x 218mm, (l x 
a), com 50 folhas.
                  

4.000,00 _______________ _____________Bloco

13 BOBINA TÉRMICA 80MM P/ IMPRESSORA DE CUPOM FISCAL 80MMX40M, COR 
AMARELA, BOBINA COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS QUE UTILIZAM CABEÇA 
TÉRMICA DE IMPRESSÃO.

500,00 _______________ _____________Bobina

14 Borracha branca p/ lápis e/ou grafite, tamanho 3.2cm x 2.3cm x 8mm, primeira qualidade. 3.000,00 _______________ _____________Unidade

15 Caderno p/ desenho, folhas A-4, bloco com 20 folhas.
                              

300,00 _______________ _____________Unidade

16 Caderno pautado espiral, capa flexível, 8x1, tamanho universitário, 200 folhas. 500,00 _______________ _____________Unidade
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17 Caderno pautado, espiral, capa flexível, tam. 1/4, 96 folhas. 500,00 _______________ _____________Unidade

18 Caderno pautado, espiral, capa flexível, tam. 1/4, 48 folhas 500,00 _______________ _____________Unidade

19 Caderno pautado, espiral, capa flexível, tam. Universitário, 4 x 1, 96 folhas. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

20 Caixa bibliográfica porta revistas, em poliestireno rígido, medidas 29cm x 22cm x 7cm, cor 
preto

1.000,00 _______________ _____________Unidade

21 Caixa-arquivo (arquivo morto) em papelão resinado, cor branca, com impressão em verde, 
tam. 14x24.5x34.5. 

10.000,00 _______________ _____________Unidade

22 Caixa-arquivo (arquivo-morto) em polionda, tam. 360 x 130 x 250mm, na cor Azul. 3.000,00 _______________ _____________Unidade

23 Calculadora de mesa, s/ impressão,  básica, visor de números grandes, mínimo dez (10) 
dígitos,  memória, raiz quadrada e porcentagem, inversor de sinais, dupla alimentação 
(solar e pilhas(s) tamanho AA), cor cinza ou bege.

500,00 _______________ _____________Unidade

24 Caneta esferográfica com sistema rollerball, tinta em gel, ponta em aço, esfera de 0.7mm, 
corpo fosco na cor azul e clip metálico, carga na cor azul.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

25 Caneta esferográfica em plástico Cristal sextavado, escrita média, tinta azul, ponteira 
esférica em tungstênio p/ escrita até 3000m., com possibilidade de troca (recarga) do 
sistema, recargas disponíveis no mercado. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado.

50.000,00 _______________ _____________Unidade

26 Caneta esferográfica em plástico Cristal sextavado, escrita média, tinta preta, ponteira 
esférica em tungstênio p/ escrita até 3000m., com possibilidade de troca (recarga) do 
sistema, recargas disponíveis no mercado. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado.

15.000,00 _______________ _____________Unidade

27 Caneta hidrográfica ponta fina em nylon 0.8mm, escrita cor azul, tam. inteira, 1.000,00 _______________ _____________Unidade

28 Caneta hidrográfica ponta fina em nylon 0.8mm, cor preta, tam. inteira. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

29 Caneta hidrográfica ponta fina em nylon 0.8mm, escrita cor verde, tam. inteira. 500,00 _______________ _____________Unidade

30 Caneta hidrográfica ponta fina em nylon 0.8mm, escrita cor vermelha, tam. inteira. 500,00 _______________ _____________Unidade

31 Caneta Laser (laser-point) para uso didático em apresentações, palestras e audio-visuais, 
com prendedor de bolso tipo clip, botão on/off, com duas pilhas palito inclusas, garantia 
mínima de um (1) ano. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações do produto ofertado. 
                                           

600,00 _______________ _____________Unidade

32 Caneta p/ uso em transparências de retroprojeção, filmes, slides, cerâmica, vidro, plástico 
e porcelana,  ponta em poliéster diâmetro 2.0mm, tinta à base de álcool, cores vivas e 
permanentes, em conjunto de 6 cores, tamanho. Inteira.

500,00 _______________ _____________Conjunto

33 Caneta para tecido acrilpen c/6 cores sortidas Acrilex , embalado em caixa c/ 6 unidades. 200,00 _______________ _____________Conjunto
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34 Capa PP p/ encadernação, tamanho 220 x 330mm,  transparente cristal. 300,00 _______________ _____________Folha

35 Chapa de isopor (poliestireno expandido), tam. 100x50cm, espessura 15mm. 300,00 _______________ _____________Chapa

36 Clips metálico niquelado nr. 3/0, embalado em caixa com 50 unidades. 250,00 _______________ _____________Caixas

37 Cola branca escolar, lavável, tubo com tampa aplicadora, capacidade 40 gramas, não 
tóxico. Selo de registro do  INMETRO.

1.500,00 _______________ _____________Tubo

38 Cola branca escolar, lavável, tubo com tampa aplicadora, não tóxico, capacidade 90 
gramas. Selo de registro do  INMETRO.

2.000,00 _______________ _____________Tubo

39 Cola em bastão, com tampa roscável para manipulação, não tóxica, bastão com 20 
gramas. Selo de registro do  INMETRO.

2.000,00 _______________ _____________Unidade

40 Cola instantânea p/ uso geral, embalagem individual lacrada contendo um (1) tubo de 5 
gramas, a base de cianoacrilato, marca aprovada Loctite Super Bonder. Para outras 
marcas indispensável enviar amostra..

3.000,00 _______________ _____________Tubo

41 Cola Vinilica para reforma e preservação de livros, embalagem de 1 kilograma, adesivo 
vinílico disperso em água, na cor branco, odor característico e média viscosidade, pode ser 
usado em madeiras e universal. Apresentar catálogo. Marca sugerida: TENAZ.

500,00 _______________ _____________Litros

42 Cola colorida com 6 cores, tubo com bico aplicador, com 23g cada tubo, não tóxico, caixa 
c/ 6 unidades. Marca sugerida: acricor 02606 Acrilex. Selo de registro no INMETRO.

200,00 _______________ _____________Conjunto

43 Cola colorida com glitter com 6 cores, tubo com bico aplicador, com 23g cada tubo, não 
tóxico, caixa c/ 6 unidades. Marca sugerida: acricor 02923 Acrilex. Selo de registro no 
INMETRO.

200,00 _______________ _____________Conjunto

44 ADESIVO DE CONTATO TIPO CASCOLA, SEM TOLUOL, ALTO DESEMPENHO, IDEAL 
PARA COLAR PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS, COURO, METAIS, LAMBRIS E 
DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, 
AGLOMERADOS, MDF, CIMENTOS, ENTRE OUTROS, LATA DE 2,8 KG. APRESENTAR 
CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

50,00 _______________ _____________Balde

45 ADESIVO DE CONTATO TIPO CASCOLA, SEM TOLUOL, ALTO DESEMPENHO, IDEAL 
PARA COLAR PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS, COURO, METAIS, LAMBRIS E 
DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, 
AGLOMERADOS, MDF, CIMENTOS, ENTRE OUTROS, LATA DE 730 GR. APRESENTAR 
CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

100,00 _______________ _____________Lata

46 Cone plástico p/ sinalização, fabricado em plástico rígido resistente às intempéries, com 
encaixe p/ fixação de fita zebrada e correntes, cores amarelo e preto (zebrado), com faixa 
reflexiva, altura 75cm, peso 2,2k

200,00 _______________ _____________Unidade

47 Contact Vulcan, branco 2060,  embalado em rolo com 10 metros, largura 45cm. Cotar 
preço do metro linear.                                  

500,00 _______________ _____________Metro

48 Contact Vulcan, cerejeira,  embalado em rolo com 10 metros, largura 45cm. Cotar preço do 200,00 _______________ _____________Metro
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metro linear.

49 Contact Vulcan, imbuia,  embalado em rolo com 10 metros, largura 45cm. Cotar preço do 
metro linear.

200,00 _______________ _____________Metro

50 Contact Vulcan, translúcido, embalado em rolo com 50 metros, largura 45cm. Cotar preço 
do metro linear.

2.000,00 _______________ _____________Metro

51 Corda de nylon, torcida, azul, espessura 12mm. Cotar preço do metro linear. 1.000,00 _______________ _____________Metro

52 Corda elástica, fabricada em polietileno elástico, diâmetro 10mm, cor azul mescla com 
preto, cotar preço do metro linear.

1.000,00 _______________ _____________Metro

53 Corda elástica, fabricada em polietileno elástico, diâmetro 6mm, cor azul mescla com 
preto, cotar preço do metro linear.

500,00 _______________ _____________Metro

54 Corretivo líquido, a base d'água, não tóxico, secagem rápida,  tubo com 18 ml. 500,00 _______________ _____________Tubo

55 Crachá (envelope plastico para), tamanho aprox. de  7cm x 10cm (lxa), em pvc 
transparente cristal alta resistência, com presilha tipo "jacaré". Enviar amostra.                   
         

5.000,00 _______________ _____________Unidade

56 Envelope tipo saco em papel Kraft-Ouro 80 gr., tamanho 240 x 340, caixa c/ 250 unidades. 
Cotar preço do envelope.

50.000,00 _______________ _____________Unidade

57 Envelope tipo saco em papel Kraft-Ouro 80 gr., tamanho 260 x 360mm. Cotar preço do 
envelope.
                   

50.000,00 _______________ _____________Unidade

58 Estilete (faca p/ carpete) com lâmina estreita (9mm), uso profissional, c/ trava p/ lâmina, 
embalado em cartela ou caixa com 1 unidade.
                      

600,00 _______________ _____________Unidade

59 Fita adesiva CREPE, em rolo com 25mm x 50m, cor branca. Cotar preço do rolo.                
         

1.500,00 _______________ _____________Rolo

60 Fita adesiva em celofane transparente, rolo com 12mm x 50 metros. Cotar preço do rolo. 1.500,00 _______________ _____________Rolo

61 Fita adesiva em polipropileno marrom, uso em embalagens, rolo com 50mm x 50m. 1.000,00 _______________ _____________Rolo

62 Fita adesiva em polipropileno transparente, uso em embalagens, rolo c/ 50mm. x  50m. 
Cotar preço do rolo.

4.000,00 _______________ _____________Rolo

63 Fita adesiva em polipropileno, dupla-face, rolo c/ 12mm x 30 metros. Cotar preço do rolo. 1.000,00 _______________ _____________Rolo

64 Fita adesiva mágica, medindo 12 x 33, com aparelho. 300,00 _______________ _____________Rolo

65 Fita adesiva mágica, s/ aparelho aplicador, rolo c/ 19mm x 33 metros. 300,00 _______________ _____________Rolo

66 Fita adesiva p/ demarcação de pisos, em policloreto de vinila (PVC) coberto com adesivo à 
base de acrílico solvente, na cor amarelo, rolo com 48mm x 30m.  

500,00 _______________ _____________Rolo

67 Giz p/ lousa (escolar), plastificado, antialérgico, palitos diâmetro 10mm e comprimento 500,00 _______________ _____________Caixas
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77mm, cor branco, caixa com 50 palitos.

68 Grampeador alicate 26/6, Capacidade 20 folhas, Mod. H-200 Easy Office, grampeia até 20 
folhas, espaço de 55 mm para as folhas, Med. 17,2x4x 8,6cm. Embalado individualmente. 
Apresentar catálogo c/ específicações.  

300,00 _______________ _____________Unidade

69 Grampeador de mesa, para grampos 26x6 e 26x8, em metal pintado eletrostaticamente, 
cabeça em plástico nobre, base revestida em polipropileno medindo 20cm x 5.5cm, 
capacidade 20 folhas sulfite 75g.

800,00 _______________ _____________Unidade

70 Grampeador T grande esmaltado, minimo 30 FLS E maximo 240FLS. para uso com os 
seguintes grampos: 23/6-1/4", 23/10-3/8", 23/13-1/2", 23/17-3/4" e 23/23-15/16". Apresentar 
catálogo ou cópia com as especificações do produto ofertado. Marca(s) Aprovada(s):  
GÖLLER.

50,00 _______________ _____________Unidade

71 IMPERMEABILIZANTE P/ PAPEL, WATERPROOF SPRAY, ALTO BRILHO C/ PELICULA 
IMPERMEABILIZANTE C/ FILTRO ULTRA-VIOLETA, P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA E 
OUTROS.  APRESENTAR CATÁLOGO.

200,00 _______________ _____________Frasco

72 Lápis de cor, inteiro, formato sextavado, pigmentos com alta concentração, madeira macia 
selecionada, caixa com 12 cores. Produto com registro no INMETRO, selo impresso na 
caixa. Enviar amostra.

600,00 _______________ _____________Caixas

73 Lápis para desenho,  sextavado, apontado, grafite graduação HB, pintado em verde 
metalizado.                                        

10.000,00 _______________ _____________Unidade

74 Livro Ata c/ 100 fls, capa dura, folhas numeradas, s/ margem,  capa preta. 300,00 _______________ _____________Unidade

75 Livro Protocolo-Geral, 100 folhas, capa dura, brochura, folhas numeradas, tamanho 
aproximado 22cm x 27cm (A x L), referência Globo 10320.

150,00 _______________ _____________Unidade

76 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL,  C/ 4 CORES ( VERDE, AZUL, 
VERMELHO E PRETO), EMBALADA EM ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL, MARCA 
APROVADA FABER CASTELL. OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.

2.000,00 _______________ _____________Jogo

77 Marcador recarregável (pincel marcador)  para uso em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, cor azul, pode ficar até 6 horas destampado sem secar, traço mínimo 2mm. 
Deve constar a expressão "recarregável" no corpo do produto. Enviar amostra.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

78 Marcador recarregável (pincel marcador)  para uso em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, cor vermelho, pode ficar até 6 horas destampado sem secar, traço mínimo 2mm. 
Deve constar a expressão "recarregável" no corpo do produto. Enviar amostra.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

79 Marcador recarregável (pincel marcador) para uso em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, cor preto, pode ficar até 6 horas destampado sem secar, traço mínimo 2mm. 
Deve constar a expressão "recarregável" no corpo do produto. Enviar amostra.

10.000,00 _______________ _____________Unidade

80 Marcador recarregável (pincel marcador) para uso em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, cor verde, pode ficar até 6 horas destampado sem secar, traço mínimo 2mm. 

3.000,00 _______________ _____________Unidade
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Deve constar a expressão "recarregável" no corpo do produto. Enviar amostra.

81 Massa de modelar, atóxica, uso didático, embalada em caixa com 12 cores, 180g. 200,00 _______________ _____________Pacote

82 Papel A-4 210x297mm, alcalino ultra branco, 75g/m², uso profissional, para impressão a 
laser ou jato de tinta,  pacote com 500 folhas. Embalagem lacrada de fábrica 
confeccionada em BOPP (polipropileno biorientado). Deve possuir Selo Cerflor ou FSC®. 
Apresentar catalogo.

20.000,00 _______________ _____________Pacote

83 Papel A-3 297x420mm, alcalino ultra branco, 75g/m², uso profissional, para impressão a 
laser ou jato de tinta,  pacote com 500 folhas. Embalagem lacrada de fábrica 
confeccionada em BOPP (polipropileno biorientado). Deve possuir Selo Cerflor ou FSC®. 
Apresentar catalogo.

1.000,00 _______________ _____________Pacote

84 Papel almaço pautado,  c/ margem, tamanho ofício-II, em pacote. c/ 400 folhas. Cotar 
preço do pacote.

6.000,00 _______________ _____________Pacote

85 Papel almaço quadriculado, tamanho ofício-II, em pacote. C/ 400 folhas. Cotar preço do 
pacote.
                 

500,00 _______________ _____________Pacote

86 Papel almaço sem pauta,  sem margem, tamanho ofício-II, em pacote. c/ 400 folhas. Cotar 
preço do pacote.

500,00 _______________ _____________Pacote

87 Papel alumínio em rolo, 30 cm x 7,5 m. Embalado individualmente. Fabricação nacional. 800,00 _______________ _____________Rolo

88 PAPEL CANSON A-3, NEUTRO, GRAMATURA  200 GR, PACOTE C/ 20 FLS. 400,00 _______________ _____________Pacote

89 PAPEL CANSON A-4, NEUTRO, GRAMATURA 140 GR, PCT. C/ 20 FLS. 200,00 _______________ _____________Pacote

90 Papel crepon, tamanho: 0,48 X 2,00 m, cor: Azul celeste.               150,00 _______________ _____________Folha

91 PAPEL CREPON,TAMANHO: 0,48 X 2,00 M, COR: LARANJA. 150,00 _______________ _____________Folha

92 Papel Glossy para fotos, 180g/m², caixa com 50 folhas, tamanho A4. 200,00 _______________ _____________Caixas

93 Papel p/ empacotamento, kraft natural, gramatura 80 gr., bobina tamanho 120cm x 560m. 
Cotar preço do metro.

11.200,00 _______________ _____________Metro

94 Papel p/ empacotamento, semi-kraft, gramatura 80gr., bobina com 60cm x 200m.
                

100,00 _______________ _____________Bobina

95 Papel reciclado sulfite, composto por aparas de papel recicladas, produzido com filme de 
tecnologia BOPP Biodegradável, tamanho A4, medindo 210 X 297, gramatura 75g/m2, 
100% reciclado, produzido em unidade industrial com certificação ISO 9000. O papel deve 
estar apto a receber impressões a laser, jato de tinta e fotocópias. Embalagem lacrada de 
fábrica. Cada pacote deverá conter 500 folhas. Cotar preço do pacote. Apresentar catálogo 
ou cópia com as especificações técnicas do produto ofertado. Marca(s) Aprovada(s): 
Chamex Eco. 

2.000,00 _______________ _____________Pacote

96 PAPEL VEGETAL, T. A4, 95 G/M2. TRANSLÚCIDO. CAIXA C/100 FLS., 50,00 _______________ _____________Caixas
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PERFEITAMENTE LISO, PH NEUTRO, OU SEJA, IGUAL A 7 P/ EVITAR 
AMARELAMENTO.

97 Papel Vergê, tamanho A-4, gramatura 120 gr., embalado em caixas lacradas de fábrica, 
caixa com 50 fls cada, na cor Palha. Cotar preço da caixa.

150,00 _______________ _____________Caixas

98 Papel vergê, tamanho A-4, gramatura 120gr., embalado em caixas lacradas de fábrica, c/ 
50 fls cada, na cor marfim.

150,00 _______________ _____________Caixas

99 Papel vergê, tamanho A-4, gramatura 90gr., embalado em caixas lacradas de fábrica, c/ 
100 fls cada, na cor azul.

100,00 _______________ _____________Caixas

100 Pasta catálogo, tamanho 252 x 330mm, capa revestida em polipropileno, com visor, cor 
preta, com 10 envelopes plásticos 4 furos, 15 micras. Anexar amostra do produto ofertado.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

101 PASTA MULTIUSO TAMANHO A-4, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO  RÍGIDO, MEDIDAS 
307X238X20MM, CORES FUMÊ/TRANSPARENTE, COM DUAS TRAVAS DE 
FECHAMENTO. MARCA APROVADA INJECT PLÁSTICOS, PARA AS DEMAIS MARCAS 
É OBRIGATÓRIO APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

500,00 _______________ _____________Unidade

102 Pasta registradora A-Z, lombo estreito, medida máximo do dorso 48mm, com visor e rótulo, 
cor azul, com ferragem em metal cromado. Marca/modelo aprovado: Registrador Classic 
Junior – Marcari. Enviar amostra do produto ofertado caso não seja do modelo aprovado.

300,00 _______________ _____________Unidade

103 Pasta sanfonada tamanho ofício-II, índices 1-31 e A-Z, revestida em percalux. Enviar 
amostra.

100,00 _______________ _____________Unidade

104 Pasta suspensa em cartão Prespan verde plastificado, gramatura mínima 240g/m², com 
haste metálica dourada e proteção de nylon somente na parte inferior da haste, acompanha 
prendedor trilho plástico tipo Duxe porta etiqueta plástico rígido, com dois níveis de visão, 
em etiqueta picotada e vincada. Enviar amostra do produto ofertado.

4.000,00 _______________ _____________Unidade

105 Pasta tipo seminário (Pad Board), tamanho ofício-II, em PVC rígido, cor preta, contracapa 
com compartimento cristal transparente p/ folhas soltas, com prendedor cromado reforçado 
na parte superior interna. Enviar amostra.

1.000,00 _______________ _____________Unidade

106 Perfurador de papel 02 furos p/ até 70 folhas, todo em metal, com guia plástico e 
recolhedor, cor preto. Apresentar catálogo.
                     

50,00 _______________ _____________Unidade

107 Pincel artístico modelo achatado, cerdas suínas gris, cabo de madeira cor natural, número 
04.

100,00 _______________ _____________Unidade

108 PINCEL ARTISTICO, REDONDO, NR. 09                                 50,00 _______________ _____________Unidade

109 Pincel atômico, ponta grossa em feltro, chamfrada, tinta a base de álcool, recarregável, cor 
amarelo.                        

200,00 _______________ _____________Unidade

110 Pincel atômico, ponta grossa em feltro, chamfrada, tinta a base de álcool, recarregável, cor 
preto. 

800,00 _______________ _____________Unidade
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111 Pincel atômico, ponta grossa em feltro, chamfrada, tinta a base de álcool, recarregável, cor 
verde.                         

300,00 _______________ _____________Unidade

112 Porta CD tipo "casquinha", em acrílico transparente, capacidade para 1CD. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

113 Prancheta em acrílico fumê, com pegador de papéis, tamanho mínimo 24cm x 34cm. 500,00 _______________ _____________Unidade

114 Prancheta em duratex, com pegador de papéis, tamanho mínimo 24cm x 34cm. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

115 Reabastecedor para pincel para quadro branco 20ml, a base de álcool, corantes, solventes 
e aditivos, cor azul.

500,00 _______________ _____________Tubo

116 Reabastecedor para pincel para quadro branco 20ml, a base de álcool, corantes, solventes 
e aditivos, cor preto.

700,00 _______________ _____________Tubo

117 Reabastecedor para pincel para quadro branco 20ml, a base de álcool, corantes, solventes 
e aditivos, cor vermelho.

500,00 _______________ _____________Tubo

118 Régua plástica c/ escala em cms e mms, colorida, tamanho 30 cm. 1.000,00 _______________ _____________Unidade

119 Régua plástica, c/ escala em cms e mms, cristal, tamanho 50cm. 300,00 _______________ _____________Unidade

120 Saco (envelope) plástico para pastas catálogo, tamanho oficio-II, 4 furos, 15 micras, pacote 
com 50 unidades. Cotar preço da unidade.

50.000,00 _______________ _____________Unidade

121 Salientador de textos (pincel marca-texto), tinta fluorescente, em formato retangular, 
medindo 10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor amarelo. Enviar amostra.

5.000,00 _______________ _____________Unidade

122 Salientador de textos (pincel marca-texto), tinta fluorescente, em formato retangular, 
medindo 10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor laranja. Enviar amostra.

1.500,00 _______________ _____________Unidade

123 Salientador de textos (pincel marca-texto), tinta fluorescente, em formato retangular, 
medindo 10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor rosa. Enviar amostra.

1.500,00 _______________ _____________Unidade

124 Tatame em EVA, medida 1m x 1m, espessura 19mm ou superior, enviar catalogo. 100,00 _______________ _____________Unidade

125 Tecido TNT 1,40 m de largura, 40gr, cor azul celeste. Embalado em bobinas. Cotar o preço 
do metro linear.

300,00 _______________ _____________Metro

126 Tecido TNT 1,40 m de largura, 40gr, cor azul escuro. Embalado em bobinas. Cotar o preço 
do metro linear.

300,00 _______________ _____________Metro

127 Tecido TNT 1,40 m de largura, 40gr, cor branco. Embalado em bobinas. Cotar o preço do 
metro linear.

500,00 _______________ _____________Metro

128 Tecido TNT 1,40 m de largura, 40gr, cor preto. Embalado em bobinas. Cotar o preço do 
metro linear.

250,00 _______________ _____________Metro

129 Tecido TNT 1,40 m de largura, 40gr, cor vermelho. Embalado em bobinas. Cotar o preço do 
metro linear.

250,00 _______________ _____________Metro

130 Tesoura em aço inox, tamanho 8", cabo em polipropileno de cor preto, super resistente e 
atóxico, lâmina com maior espessura e desbastada, espessura mínima da lâmina 2mm, 

1.000,00 _______________ _____________Unidade
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formato anatômico, produto encartelado. Apresentar amostra do produto ofertado.

131 Tesoura escolar em aço inox, lâminas 55mm, ponta redonda, cabo em polipropileno super-
resistente e atóxico, colorido. Enviar amostra do produto ofertado.

800,00 _______________ _____________Unidade

132 Tinta Gouache na cor amarelo, solúvel em água, inodora e atóxica, embalada em pote com 
250ml. O produto deve possuir certificação junto ao INMETRO, bem como apresentar o 
respectivo selo do INMETRO em sua embalagem. Validade mínima, 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. 
                

100,00 _______________ _____________Pote

133 Tinta Gouache na cor azul, solúvel em água, inodora e atóxica, embalada em pote com 
250ml. O produto deve possuir certificação junto ao INMETRO, bem como apresentar o 
respectivo selo do INMETRO em sua embalagem. Validade mínima, 12 meses, a contar da 
data de entrega do produto. 
         

100,00 _______________ _____________Pote

134 Tinta Gouache na cor preto, solúvel em água, inodora e atóxica, embalada em pote com 
250ml. O produto deve possuir certificação junto ao INMETRO, bem como apresentar o 
respectivo selo do INMETRO em sua embalagem. Validade mínima, 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. 

100,00 _______________ _____________Pote

135 Tinta Gouache na cor verde, solúvel em água, inodora e atóxica, embalada em pote com 
250ml. O produto deve possuir certificação junto ao INMETRO, bem como apresentar o 
respectivo selo do INMETRO em sua embalagem. Validade mínima, 12 meses a contar da 
data de entrega do produto. 

100,00 _______________ _____________Pote

136 Tinta Gouache na cor vermelho, solúvel em água, inodora e atóxica, embalada em pote 
com 250ml. O produto deve possuir certificação junto ao INMETRO, bem como apresentar 
o respectivo selo do INMETRO em sua embalagem. Validade mínima, 12 meses, a contar 
da data de entrega do produto. 

100,00 _______________ _____________Pote

137 Tinta gouache, inodoro, atóxica, conjunto de 6 cores em embalagens de 15 ml cada cor.  300,00 _______________ _____________Conjunto

138 Tinta p/carimbo auto-entintantes TRODAT, tubo c/ 28 ml, cor preto. Cotar preço do tubo p/ 
uso em carimbos automáticos. Apresentar catálogo do produto ofertado.

100,00 _______________ _____________Frasco

139 PORTA CANETAS/LÁPIS, COM COMPARTIMENTO PARA CANETAS, CLIPS E 
LEMBRETES, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL COLORIDO, EM CORES 
VARIADAS. MARCA SUGERIDA DELLO. APRESENTAR CATÁLOGO.                              
     

1.000,00 _______________ _____________Unidade

140 Bibliocantos em chapa de aço 2.0, de 9mm, medindo 135mm de altura, 180mm de 
comprimento e 95mm de largura, c/ pintura epóxi na cor cinza.

500,00 _______________ _____________Unidade

141 Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo 
medindo 15mm. Capacidade para prender até 40 folhas de papel 75g.

600,00 _______________ _____________Unidade
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142 Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo 
medindo 25mm. Capacidade para prender até 80 folhas de papel 75g

600,00 _______________ _____________Unidade

143 Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo 
medindo 32mm. Capacidade para prender até 100 folhas de papel 75g.

600,00 _______________ _____________Unidade

144 Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável. Corpo 
medindo 51mm. Capacidade para prender até 220 folhas de papel 75g.

600,00 _______________ _____________Unidade

145 Plástico bolha número 10, largura 130cm. Cotar preço do metro linear. 200,00 _______________ _____________Metro

146 Etiqueta branca auto-adesiva, tamanho 22 x 32mm, em embalagem com 320 unidades. 100,00 _______________ _____________Caixas

147 Etiqueta branca, auto-adesiva, tam. 100 x 50, em embalagem com 60 unidades. 200,00 _______________ _____________Caixas

148 Etiqueta branca, auto-adesiva, tam. 25 x 40, em embalagem com 320 unidades. 100,00 _______________ _____________Caixas

149 Etiqueta branca, auto-adesiva, tam. 32 x 45, em embalagem com 180 unidades. 100,00 _______________ _____________Caixas

150 Etiqueta Laser + Ink-Jet, tamanho 33.9 x 99.0mm, caixa com 100 folhas, cada folha com 
16 etiquetas, folha tamanho A4. Referência Pimaco A4362.

100,00 _______________ _____________Caixas

151 Etiqueta p/ CD/DVD, diâmetro 115mm, 2 etiquetas por folha, caixa com 25 folhas, 50 
etiquetas.

100,00 _______________ _____________Caixas

152 PASTA ENVELOPE EM PVC, C/ ZIPER 11 X 8 CM. 300,00 _______________ _____________Unidade

153 PASTA ENVELOPE EM PVC, C/ ZIPER 13,5 X 10 CM. 500,00 _______________ _____________Unidade

154 Etiqueta de patrimônio metálica, em alumínio flexível, gravado em cinco cores,  medindo 45 
x 15 x 0,3mm, com código de barras gravados em alta resolução, com garantia de leitura 
óptica,  numeração sequencial, com furos nas extremidades, com adesivo 9767 3M no 
verso, com os cantos arredondados, com logo ou identificação da UFSM conforme modelo 
já executado anteriormente. Apresentar amostra do material a ser fornecido.                

20.000,00 _______________ _____________Unidade

155 Fita de borda PVC, cor marfin, 2,2 cm de largura, uso em acabamento MDF, em rolo, cotar 
preço do metro,

600,00 _______________ _____________Metro

156 Fita de borda PVC, cor branca, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, 
cotar preço do metro.

2.000,00 _______________ _____________Metro

157 Fita de borda PVC, cor preto, 2,2 cm de largura uso em acabamento de MDF, em rolo, 
cotar preço do metro.

500,00 _______________ _____________Metro

158 Fita de borda PVC, cor preto, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, 
cotar preço do metro.

300,00 _______________ _____________Metro

159 Fita de borda PVC, cor branca, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, 
cotar preço do metro.

1.000,00 _______________ _____________Metro

160 Fita de borda PVC, cor bege, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, 
cotar preço do metro.

500,00 _______________ _____________Metro
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161 Teclado padrão ABNT-2, com no mínimo 12 teclas de atalho multimídia, formato 
ergonômico, conector USB, compatível com Windows 2000, ME, XP, vista ou superior.   
Anexar catálogo (ou cópia) do produto ofertado.

300,00 _______________ _____________Unidade

162 ADAPTADOR CONVERSOR PARA TECLADO PS/2 MINI DIN (FÊMEA)  PARA  USB 
(MACHO), APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.

300,00 _______________ _____________Unidade

163 Cartão de memória
Descrição:
Cartão de memória MicroSD HC de capacidade 16GB, Classe 10 com taxa de leitura até 
80 MB/s.

30,00 _______________ _____________Unidade

164 Regulador de tensão step down com:
Descrição: Regulador de tensão step down com:
– Tensão de entrada: 5 à 60VDC
– Tensão de saída: 1.25 à 26VDC
– Corrente máxima de saída: 3A
– Proteção contra alta temperatura e corrente
Modelo de referência: Conversor de Tensão LM2576HV DC-DC Step Down

30,00 _______________ _____________Unidade

165 Cabo Adaptador e Conversor HDMI para VGA

Descrição:
Conector A: Mini Displayport Male;
Conector B: VGA Padrão Feminino;
Resolução: Até 1080p - Full HD;
Taxa De Transferência: Até 6,75 Gbps;
Comprimento do cabo: 18 cm.  

30,00 _______________ _____________Unidade

166 Passador de slides

Descrição:
2.4GHz Wireless; 
Apontador Laser AMP16US-50;  
Sem fio;
Tamanho: 10.5 x 3.9 x 2.6 cm;
Função page up and down;
Bateria com uma pilha AAA;
Distância do controle de 10m.

20,00 _______________ _____________Unidade

167 Teclado USB

Descrição:
ABNT II;

20,00 _______________ _____________Unidade
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Modelo MKS - VSC170/USB;
Marca: Myatec;
Com apoio destacável;
Plug and play.

168 Porta Banner

Descrição:
Porta banner tripé;
Altura máxima: 2,15m;
Altura mínima: 0,96cm;
Área da base: 30cm x 30cm;
Número de estágios: 2;
Peso aproximado: 0,9Kg;
Ponteira chanfrada para encaixe do cordão do banner.

20,00 _______________ _____________Unidade

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


