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ITEM DESCRIÇÃO 

1 Arquivo morto polionda, na cor  azul, medindo 350x130x245mm 

2 Almofada para carimbo n° 03, na cor preto  

3 Almofada para carimbo n° 04, na cor preto  

4 
Apontador de plástico para lápis com depósito - Lâmina de aço temperado, depósito 
em plástico grande 58mm X 22mm X 9mm. 

5 Blocos auto adesivos - Post-it med. 38mmx50mm c/ 100 fls 

6 Blocos auto adesivos - Post-it med. 76mmx76mm c/ 100 fls 

7 
Borracha branca com capa protetora -formulação de alta qualidade, medindo 42mm 
X21mm X 11mm: excelente desempenho ao apagar e atóxica. Capa protetora 
ergonômica que traz maior conforto no uso e protege contra sujeira 

8 
Caneta esferográfica, cor azul, corpo cristal transparente em formato hexagonal,  
tampa ventilada, na cor da tinta, ponta média de 1mm, com esfera de tungstênio,  
respirador lateral, acondicionado em caixa com 50 unidades 

9 
Caneta esferográfica, cor preta, corpo cristal transparente em formato hexagonal,  
tampa ventilada, na cor da tinta, ponta média de 1mm, com esfera de tungstênio,  
respirador lateral, acondicionado caixa com 50 unidades 

10 
Caneta esferográfica, cor vermelha, corpo cristal transparente em formato  
hexagonal, tampa ventilada, na cor da tinta, ponta média de 1mm, com esfera de  
tungstênio, respirador lateral, acondicionado em caixa com 50 unidades 

11 Corretivo líquido, á base de água, atóxico, frasco com 18ml, com selo do INMETRO 

12 
Cola branca, liquida,não tóxica, lavável, tubo com 110 g. Composição: acetato de 
polivinila 

13 
Cola em bastão, tubo de 10g, á base de éter de poliglucosídeo, com secagem rápida, 
exelente aderência, embalagem com sistema giratório e com selo de segurança do 
INMETRO.  

14 
Calculadora eletrônica, display grande, 12 dígitos, bateria e solar, auto desliga, 
inclinação de visor, medindo 149x120x50mm aproximadamente 

15 Clips galvanizado 2/0, caixa com 500 gr 

16 Clips galvanizado 10/0, caixa com 500 gr 

17 Caneta marca texto, amarela, acondic. cx c/ 12 unidades 

18 Caderno 1/4 espiral, 96 folhas, em papel não reciclado 

19 Elástico de borracha para dinheiro, resistente, cor amarelo, pacote com 1 kg 

20 Etiqueta laser 25,4 x 66,7 

21 Etiquetas adesivas multiuso Nº5, 45 x 25mm aprox. sem moldura, rolo c/ 500 etiquetas 

22 Estilete largo profissional, com trava, regulador e lâmina 18mm 

23 Extrator de grampo tipo espátula em metal, caixa com 12 unidades 

24 Envelope saco, Kraft natural 240mmm x 340mm 

25 Fita adesiva transparente, medindo 12mmx50m aproximadamente 

26 Fita adesiva transparente, medindo 50mmx45m aproximadamente 

27 Grampo p/ pastas, tipo trilho 80mm, em metal, caixa com 50 unidades 

28 
Grampo para grampeador 26/06, galvanizado, caixa com 5000 grampos ( selo de 
aprovação do inmetro ) 

29 
Grampo para grampeador 23/13 com profundidade de 10mm para 40 a 70 folhas, 
galvanizado, caixa com 5000 grampos ( selo de aprovação do Inmetro) 

30 
Grampeador Grande até 240 folhas. Corpo plástico resistente com estrutura metálica. 
Apoio emborrachado e ajuste de profundidade. Compátivel com grampos 23/8, 23/10/, 
23/13 e 24/8. 

31 Grampeador metálico até 100 folhas 

32 
Lápis preto nº 02, fabricação nacional, corpo em madeira, medindo 175mm  
aproximadamente 

33 Livro Ata, tamanho ofício, com 100 folhas 

34 Livro de ponto, tamanho ofício, com 100 folhas 

35 Papel A4, branco, 75mg/m², 210mm x 297mm, caixa com 10 resmas de 500 folhas 

36 Fita crepe 18mmx50m 

37 Pasta AZ, dorso largo, 35x28x8cm aproximadamente, com visor e mecanismo 
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niquelado 

38 Pasta plástica tipo L, cristal, formato ofício 216x330mm, pacote com 10 unidades 

39 Corretivo fita 12mx4,2mm 

40 Pasta polionda grande, dorso 5,5cm 

41 
Pasta AZ, dorso fino, 35x28x5cm aproximadamente, com visor e mecanismo 
niquelado  

42 Pasta polionda média, dorso 3,5cm 

43 Pasta plástica, com aba e elástico, fina e transparente 

44 Pasta grampo trilho , com presilha niquelada, plastificada 

45 
Perfurador para papel; em estrutura metálica; com capacidade de 60 folhas de  
75g/m2 ; com 2 vazadores; na cor preta, com marginalizador para centralização, 
formato 19,5 x 21 x 11,5 cm. 

46 Prancheta em acrílico, tamanho ofício, alta durabilidade 

47 
Pincel permanente ponta fina, fabricação nacional, na cor azul,  permanente, com 
secagem rápida e resistente a água. (selo de aprovação do Inmetro) 

48 
Pincel permanente ponta fina, fabricação nacional, na cor , preta  permanente, com 
secagem rápida e resistente a água. (selo de aprovação do Inmetro) 

49 
Pincel permanente ponta fina, fabricação nacional, nas cor vermelha permanente, com 
secagem rápida e resistente a água. (selo de aprovação do Inmetro) 

50 Tinta para carimbo, com 40ml, de boa qualidade, cor, preta  

51 

Tesoura Inox multiuso,com comprimento 15 cm,largura 8,5cm, altura 1,5cm e peso 
85g com  lâmina em aço inox, os cabos devem possuir anéis de borracha macios 
tornando seu manuseio muito cômodo e deve ser fabricado em Resina termoplástica  
(com selo de aprovação do Inmetro) 

52 
Régua plástica de polietileno, milimetrada, transparente, de 30 cm de comprimento e 
1mm de espessura (com selo de aprovação do Inmetro) 

53 
Caderno brochura 1/4, capa dura, com pauta, contendo 96 folhas de papel não 
reciclado 

54 Envelope saco, Kraft natural 250mm x 176cm  

55 Livro Ata, tamanho ofício, com 50 folhas 

56 Papel carbono azul, tamanho A4, com 100 folhas 

57 
Pasta suspensa marmorizada plastificada, com ferragem, presilha niquelada e  
visor, com 50 unidades 

58 Pasta sanfonada, transparente, tamanho A4 com 31 divisórias 

59 
PAPEL CANSON BLOCO COM 50 FOLHAS DE PAPEL COR BRANCO, 140G/M2 
FORMATO A4 210MM X 297MM, 140G/ME 

60 Papel fotográfico A4 

61 Pasta sanfonada, transparente, tamanho A4 com 12 divisórias 

62 Caderno universitário, capa dura, 10 matérias, com 200 folhas de papel não reciclado 

63 Extrator de grampo tipo piranha 

64 

Fita Dupla Face - Fita de adesivo acrílico transparente de uso geral nos dois lados de 
0,5mm de espessura de espuma firme.Pode substituir rebites, soldas e parafusos. Seu 
método de colagem permanente rápido e fácil de usar oferece alta resistência e 
durabilidade a longo prazo. Apresenta ainda design flexível com viscoelasticidade e 
capacidade poderosa de se fixar a uma ampla variedade de superfícies.  
Cor: Verde/Transparente 
Comprimento: 33 metros 
Espessura: 5mm 
Tipo de Adesivo: Acrílico 
Como regra geral, 55 cm² de fita irão sustentar 1 Kg de carga estática. Dependendo 
da aplicação, maior ou menor quantidade de fita poderá ser requerida. 

65 
Grampo para grampeador 24/06, galvanizado, caixa com 5000 grampos (selo de 
aprovação do inmetro) 

66 Pasta catálogo com 50 plásticos , capa plástico preto, com visor 

67 Pasta catálogo com 100 plásticos , capa plástico preto, com visor 

68 Tesoura Inox multiuso,com comprimento 21,5 cm,largura 8,5cm, altura 1,5cm e peso 
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85g com  lâmina em aço inox, os cabos devem possuir anéis de borracha macios 
tornando seu manuseio muito cômodo e deve ser fabricado em Resina termoplástica  
(com selo de aprovação do Inmetro) 

69 Tinta para carimbo, com 40ml, de boa qualidade, cor azul 

70 Tinta para carimbo, com 40ml, de boa qualidade, cor vermelha 

71 Cartolina color set  (cores vibrantes) - Diversas cores conforme a necessidade 

72 Almofada para carimbo n° 03, na cor vermelho 

73 Clips para papéis, de aço, paralelo, niquelado, nº 6/0, pacote c/ 500g 

74 
Lápis de cor, caixa com 12 unidades, com cores vibrantes diferentes, não tóxico, alta 
qualidade, ponta macia, tamanho grande, corpo em madeira, formato redondo, pacote 
com 12 caixas  

75 
Giz de cera colorido, caixa com 12 unidades, macio em cores diferentes vibrantes, 
formato anatômico, fabricado com cera de alta qualidade 

76 
Massa de modelar soft, caixa com 12 unidades em cores vivas diferentes, a base de 
amido, não tóxica, peso total da caixa 180 gramas 

77 
Canetinhas hidrográficas coloridas, kit com 12 unidades em cores vibrantes diferentes 
e ponta macia 

78 Percevejo – caixa com 100 unidades 

79 CARTOLINA BRANCA, PESANDO 290G/M2,MEDINDO(55X73) 

80 
FOLHA DE E.V.A MEDINDO 45X60CM COM ESPESSURA DE 2MM,  DIVERSAS 
CORES 

81 Papel sulfite colorido pacote com 100 folhas, cores variadas 

82 
Régua plástica de polietileno, milimetrada, transparente, de 30 cm de comprimento e 
1mm de espessura (com selo de aprovação do Inmetro) 

 


