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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 20,000UN

FITA adesiva cor: transparente
composição:constituída de um dorso de filme de polipropileno
biorientado (bopp) tratado, com a finalidade de proporcionar
um fácil desenrolamento.o adesivo é à base de resina e
borracha sintética.
dimensões - 4,5 cm x 45m

00002 10,000UN
FITA adesiva plastica face simples, transparente, largura:
12mm x comprimento: 40 m, composta de  polipropileno
biorientado (bopp) tratado.

00003 10,000UN
FITA adesiva plastica face simples, transparente, largura:
4,5cm x comprimento: 50 m, composta de  polipropileno
biorientado (bopp) tratado.

00004 10,000UN
FITA adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 18 mm,
comprimento 50 m, cor branca, aplicaÇÃo multiuso

00005 400,000UN
FITA adesiva, material polipropileno transparente, tipo
monoface, largura 48, comprimento 50, cor incolor, aplicaÇÃo
multiuso

00006 30,000UN
FITA adesiva, material polipropileno transparente, tipo
monofase, largura 45mm, comprimento 50m, com incolor,
aplicaÇÃo, multiuso.

00007 5,000UNFITA adesiva, transparente, 12 mm x 40 m

00008 5,000UN
FITA de empacotamento, transparente, 45 mm x

100m

00009 20,000UN

FITA zebrada plÁstica em poliestireno, com listras amarela e
preta intercaladas, usadas em demarcaÇÕes de Áreas; cada
rolo de fita deve ter as seguintes dimensÕes: 70mm de largura
por 200m de comprimento.

00010 20,000RM
PAPEL reciclado, eco produzido com fibras renovaveis e
recicladas. formato: 210mm x 297mm, 75 g/m², pacote com 500
folhas, produto certificado inmetro e cerflor.

00011 5,000UN

PRANCHETA portÁtil
características: prancheta portátil, material acrílico,
comprimento 360 mm, largura 260 mm, cor incolor.
características adicionais: prendedor de metal na parte superior
central.

00012 22,000UN
PRANCHETA portÁtil, material madeira, comprimento 350,
largura 250, caracterÍsticas adicionais com pegador metÁlico

00013 8,000UN
AGENDA , tipo permanente, gramatura 63, comprimento 200,
largura 132, tipo papel miolo off set, caracterÍsticas adicionais
capa em pvc, sem indicaÇÃo do ano civil.

00014 2,000UN
AGENDA , tipo telefÔnica, revestimento capa plÁstico,
quantidade folhas 150, gramatura 75, comprimento 330, tipo
encadernaÇÃo espiral plÁstico, largura 15.

00015 5,000UN

ALMOFADA carimbo
características: material caixa: plástico, material almofada:
esponja absorvente revestida de tecido, cor: azul, tipo:
entintada, comprimento: 12 cm e largura: 9 cm.

00016 2,000UN
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO composto por plÁstico
rÍgido e feltro
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00017 50,000UN

APONTADOR lÁpis
características: material: metal, tipo: escolar, cor: prata,
tamanho: pequeno, quantidades de furos: 1 e características
adicionais: sem depósito.

00018 5,000UN
APONTADOR lÁpis, material plÁstico, tipo escolar, cores
variadas, tamanho mÉdio

00019 10,000UN
APONTADOR lÁpis, material plÁstico, tipo escolar, cores
variadas, tamanho mÉdio.

00020 5,000UN
BANDEJA expediente
características: material: acrílico, cor: fumê, comprimento: 360
mm, largura: 260 mm, altura: 40 mm e modelo duplo.

00021 5,000UNBATERIA , alcalina, 9 volts para afinador de violÃo

00022 10,000UNBLOCO adesivo anote & cole amarelo 4 bl. c/ 100 unidades

00023 10,000UN
BLOCO de lembrete auto adesivo; material: offset; largura: 76
mm; comprimento: 102 mm; cor: amarelo; apresentacao: bloco
com 100 folhas cada

00024 10,000UN
BLOCO de lembrete auto adesivo; material: offset; largura: 76
mm; comprimento: 102 mm; cor: amarelo; apresentacao: bloco
com 100 folhas cada.

00025 10,000UN
BLOCO p/ lembrete auto-adesivo removÍveis, bloco com 100
folhas, 38x50mm.

00026 50,000UN

BORRACHA apagadora escrita
características: material: borracha, comprimento:  56 mm,
largura 33 mm, altura: 11 mm, cor: branca, tipo: dura e material
capa: plástico.

00027 10,000UN
BORRACHA apagadora escrita, material borracha, comprimento
45, largura 23, altura 12, cor branca.

00028 5,000UN
CADERNO brochura, 48 folhas, capa dura em cores variadas,
medindo 14 x 20,2 cm,

00029 200,000UN

CAIXA para arquivo morto
características: para arquivo morto, material: papelão
ondulado, tipo box/desmontável, divisórias abas com trava,
revestimento papel cartão, largura: 1380 mm, altura: 180 mm,
comprimento: 290 mm e cor: parda.

00030 150,000UN
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES
135X240X360 COR AZUL

00031 5,000UN
CALCULADORA de mesa mÉdia, 12 dÍgitos, a pilha ideal,
contendo as pilhas.

00032 5,000UN
CALCULADORA de mesa mÉdia, boa qualidade, 12 dígitos a
pilha, contendo pilhas.

00033 3,000CX

CANETA esferografica; material: plastico ; cor: cristal; material
da ponta: tungstenio ; tamanho da ponta: 1,0 (media) mm ; cor
da tinta: azul; tubo de tinta: removivel ; tampa: ventilada ;
diametro: 8 mm ; comprimento: 140 mm; unidade de
fornecimento: caixa contendo 50 unidades

00034 2,000CX

CANETA esferografica; material: plastico ; cor: cristal; material
da ponta: tungstenio ; tamanho da ponta: 1,0 (media) mm ; cor
da tinta: preta; tubo de tinta: removivel ; tampa: ventilada ;
diametro: 8 mm ; comprimento: 140 mm; unidade de
fornecimento: caixa contendo 50 unidades

00035 5,000UN
CANETA esferogrÁfica especificação 0,7 na cor azul caixa com
50 unidades

00036 3,000UN
CANETA marca texto  material plástico, tipo ponta chanfrada,
cor fluorescente amarela, características adicionais traço 4 mm
cx com 12 unidades
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00037 2,000CX

CANETA marca texto; material: plastico ; formato: cilindrico ;
apresentacao: individual ; ponta: chanfrada 4 mm ; cor:
amarelo fluorescente ; tampa: clip ; unidade de fornecimento:
caixa 12 unidades.

00038 2,000CX

CANETA marca texto; material: plastico; formato: cilindrico;
apresentacao: individual; ponta: chanfrada 4 mm ; cor: amarelo
fluorescente ; tampa: clip ; unidade de fornecimento: caixa 12
unidades.

00039 10,000CX
CLIPES ; formato: paralelo; material: aco; acabamento:
galvanizado; numero: 6/0; cor: prateado; unidade de
fornecimento: caixa 50 unidades

00040 10,000CX
CLIPES ; formato: paralelo; material: aco; acabamento:
galvanizado; numero: 8/0; cor: prateado; unidade de
fornecimento: caixa 25 unidades

00041 3,000CX
CLIPES formato: paralelo; material: aco;
acabamento: galvanizado; numero: 3/0; cor:
prateado; unidade de fornecimento: caixa 500 g

00042 15,000UN
COLA em bastÃo, tubo plastico com base giratÓria, aplicaÇÃo
em papel, secagem rÁpida, 8g, validade mÍnima de 12 meses.

00043 5,000CX
COLA liquida; indicacao de uso: escolar ; base adesiva: acetato
de polivinila, atoxica ; cor: branca ; apresentacao: tubo 40 g ;
unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

00044 2,000CX
COLA liquida; indicacao de uso: escolar ; base adesiva: acetato
de polivinila, atoxica ; cor: branca ; apresentacao: tubo 40 g ;
unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades

00045 2,000UN
COLA lÍquida 110 gramas não tóxica e não ácida caixa com 10
unidades.

00046 20,000UN
CORRETIVO lÍquido
características: material: base dágua - secagem rápida,
apresentação: frasco, aplicação: papel comum e volume: 18 ml.

00047 5,000UN
CORRETIVO lÍquido, material base d´Água - secagem rÁpida,
apresentaÇÃo frasco, aplicaÇÃo papel comum, volume 18

00048 2,000UNDVD rw 16b  gravável cx com 50 unid

00049 2,000PC
ELÁSTICO latÉx amarelo (borracha para dinheiro). pacote com
1 kg.

00050 3,000UN
ELÁSTICO para dinheiro em látex cor amarelo,pacote com
1.000 unidades

00051 1.500,000UN
ENVELOPE plÁstico, porta documentos, feito em
pvc cristal, comprimento 106 mm, largura 73 mm
e 30 mm de aba.

00052 10,000UN
ESTILETE características: material corpo: plástico resistente,
espessura lâmina: 1, tipo de lâmina: retrátil, tipo fixação lâmina:
encaixe por pressão, largura: 22 mm e comprimento: 100 mm.

00053 10,000UN
ESTILETE desenho, material corpo plÁstico resistente, largura
lÂmina 18, tipo lÂmina retrÁtil, tipo fixaÇÃo lÂmina encaixe de
pressÃo

00054 3,000UN
ETIQUETA etiquetas formulário contínuo 1 carreira 125x36
carreira cx

00055 15,000UN
EXTRATOR DE GRAMPOS , tipo espÁtula, material aÇo
inoxidÁvel, acabamento polido, dimensÕes 150x18x24 mm.

00056 10,000UN
EXTRATOR DE GRAMPOS características: material: aço
inoxidável, tipo: espátula, tratamento superficial: cromado,
largura: 150 mm e comprimento: 200 mm.

00057 5,000TBGRAFITE 09 mm para lapiseira caixa
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00058 5,000UN

GRAMPEADOR ; modelo: mesa; material do corpo: aco carbono;
acabamento: pintado ; mecanismo grampeador: aco carbono
cromado ; material da base: plastico; tamanho do grampo:
24/6, 26/6 ;

00059 10,000UN

GRAMPEADOR características: grampeador, tratamento
superficial pintado, material: metal, tipo mesa, capacidade: 20
folhas, aplicação: papel,
características adicionais: grampo 26/6

00060 2,000CX
GRAMPO galvanizados 26/6, caixa com 5000
unidades

00061 10,000UN
GRAMPO grampeador
características: material: metal, tratamento superficial:
galvanizado e tamanho 26/6. caixa

00062 5,000CX
GRAMPO para grampeador; material: aco carbono;
acabamento: galvanizado; tamanho: 26/6; unidade de
fornecimento: caixa 1000 unidades

00063 20,000UN

LIVRO de protocolo de correspondÊncia
capa dura
certificado fsc
número de folhas 104 folhas
folhas numeradas
formato 153 mm x 216mm
gramatura 56 g/m

00064 20,000UN
LIXEIRA características: material: pvc, capacidade: 9 litros,
diâmetro: 23 cm, altura: 29 cm e cor: preta.

00065 2,000UN

LÁPIS preto , material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm,
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, características
adicionais sem borracha apagadora, grafite nº 1, material carga
grafite caixa com 144 unid

00066 80,000UN
MANGUEIRA de led branco frio com 10 metros de comprimento
com fonte, 110v

00067 30,000UN
MANGUEIRA de led branco frio com 20 metros de comprimento
com fonte, 110v

00068 6,000UN
MARCADOR especial para quadro branco.
com ponta de 4.0 mm macia. nÃo recarregÁvel. cor azul

00069 6,000UN
MARCADOR especial para quadro branco.
com ponta de 4.0 mm macia. nÃo recarregÁvel. cor vermelha

00070 5,000UN

MARCADOR permanente cd/dvd; diametro da ponta: ponta
media / 2,0 mm; cor: azul ou preta; tinta: secagem rapida;
aplicacao: cddvd, plasticos e vidros; unidade de fornecimento:
1 unidade.

00071 5,000UN

MOLHA DEDO características: material base: plástico, material
tampa: plástico, material carga: creme atóxico, peso: 12 g.
características adicionais: não contém glicerina e não mancha o
papel e não borra a impressão

00072 5,000UN
MOLHA DEDO nÃo perecÍvel;  composto de Ácido graxo e
glicÓis, nÃo tÓxico, peso: 12g por unidade, ligeiramente
perfumado.

00073 10,000UN
MOLHA DEDO nÃo perecÍvel; composto de Ácido graxo e
glicÓis, nÃo tÓxico, peso: 12g por unidade, ligeiramente
perfumado.

00074 3,000UN
PAPEL SULFITE , tamanho a4 (210x297mm), gramatura alcalino
de 75g/m²; cor amarelo; pacote com 100 folhas.

00075 3,000UN
PAPEL SULFITE , tamanho a4 (210x297mm), gramatura alcalino
de 75g/m²; cor verde; pacote com 100 folhas.

00076 30,000UN
PASTA arquivo az lombo estreito
características: material: papelão prensado, tipo az, largura:
240 mm, comprimento: 340 mm, altura: 70 mm e lombada: larga
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00077 200,000UN

PASTA arquivo az lombo largo
características: material: papelão cartão revestimento,papel
monolúcido, espessura da capa 1,7 mm lombo, 80mm de
largura, 280mm altura 350mm cor preta ou tigrado, quantidade
de argola guia 02 argolas, formato gui de diâmetro 30mm,
compressor, sistema de travamento, alavanca, com olhal.

00078 200,000UN

PASTA arquivo suspensa  peso: 0.09 kg
- dimensões: 361 x 240 mm
- gramatura: 230g/m²
- espessura: 0,38  acompanha visor e etiqueta, grampo plástico
e hastes plásticas removíveis,

00079 10,000UN

PASTA características: pasta ofício com abertura em l em
polipropileno incolor, med. aproximadamente 240 x 330 mm,
espessura 0,15mm, embalada em pacotes de 10
unidades.aplicação: proteção de documentos.

00080 30,000UN
PASTA de plÁstico cristal polipropileno, com aba elÁstico,
tamanho ofÍcio, com elÁstico na cor da pasta.

00081 20,000UNPASTA em polionda com elÁstico e bombo de 20mm cinza-ofÍco

00082 20,000UN

PASTA registrador a-z; lombo largo, material: papel cartao;
revestimento: papel monoluciudo; espessura da capa: 1,7mm;
lombo: 80mm; largura: 280mm; altura: 350mm; cor: preta ou
tigrado; quantidade argola guia: 2 argolas; formato guia: d;
diametro: 30mm; compressor: com compressor; sistema
travamento: alavanca; com olhal; unidade de fornecimento:
unidade.

00083 15,000UN

PASTA registradora a-z; lombo largo, material: papel cartao;
revestimento: papel monoluciudo; espessura da capa: 1,7mm;
lombo: 80mm; largura: 280mm; altura: 350mm; cor: preta ou
tigrado; quantidade argola guia: 2 argolas; formato guia: d;
diametro: 30mm; compressor: com compressor; sistema
travamento: alavanca; com olhal; unidade de fornecimento:
unidade.

00084 20,000UN
PASTA ARQUIVO , material cartÃo prensado, tipo suspensa,
largura 240, altura 345, lombada 35, cor castanha, prendedor
interno trilho.

00085 20,000UN
PASTA DE PLÁSTICO CRISTAL POLIPROPILENO, COM ABA
ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO NA COR da
pasta

00086 150,000UN

PASTA REGISTRADORA A-Z; LOMBO LARGO material: papel
cartÃo; revestimento: papel monoluciudo, espessura da capa:
1,7mm; lombo: 80mm; largura: 280mm; altura: 350mm; cor:
preta ou tigrado; quantidade argola guia: 2 argolas; formato
guia: d; diametro: 30mm; compressor: com compressor; sistema
travamento: alavanca; com olhal; unidade de fornecimento:
unidade

00087 5,000UN

PERFURADOR de papel 2 furos.possui escala para ajuste de
formato de papel.
perfurador de papel metálico.
com capacidade para perfurar até 20 folhas de 75g/m2.
diâmetro do furo: até 2,5mm.
distância dos furos: 80mm.
com margeador plástico.
base plástica protetora para esvaziar o confete

00088 5,000UN

PERFURADOR de papel 2 furos.possui escala para ajuste de
formato de papel. perfurador de papel metálico.
com capacidade para perfurar até 50 folhas de 75g/m2.
diâmetro do furo: até 2,5mm.
distância dos furos: 80mm.
com margeador plástico.
base plástica protetora para esvaziar o confete
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00089 40,000UN
PILHA , tamanho mÉdia, modelo aa, tipo alcalina, tensÃo
nominal 1,5 nÃo recarregÁvel

00090 20,000UNPILHA , tamanho palito, tipo comum, modelo aaa

00091 20,000UN
PILHA características: tamanho: pequena, modelo: aa, tipo:
alcalina, tensão: 1,5 v.
característica adicional: não recarregável.

00092 20,000UN

PILHA alcalina
características: tamanho: palito, modelo: aaa, tipo: alcalina,
tensão: 1,5 v.
característica adicional: não recarregável. embalagem com 04
unidades

00093 10,000UN
PINCEL atÔmico, material plÁstico, tipo ponta feltro, tipo carga
recarregÁvel, cor tinta azul

00094 10,000UN
PINCEL atÔmico, material plÁstico, tipo ponta feltro, tipo carga
recarregÁvel, cor tinta azul, caracterÍsticas adicionais tinta À
base de Álcool e espessura escrita 4,5mm

00095 10,000UN
PINCEL atÔmico, material plÁstico, tipo ponta feltro, tipo carga
recarregÁvel, cor tinta preto

00096 10,000UN
PINCEL atÔmico, material plÁstico, tipo ponta feltro, tipo carga
recarregÁvel, cor tinta preto, caracterÍsticas adicionais tinta À
base de Álcool e espessura escrita 4,5mm

00097 10,000UN
PINCEL atÔmico, material plÁstico, tipo ponta feltro, tipo carga
recarregÁvel, cor tinta vermelho, caracterÍsticas adicionais
tinta À base de Álcool e espessura escrita 4,5mm

00098 200,000UN
PISCA PISCA arroz - led branco, 100 lÂmpadas, 127v, mÍnimo
de 7 metros de comprimento

00099 80,000UN
PISCA PISCA cascata - led branco, 200 lÂmpadas, 110v,
mÍnimo de 3,8 metros de comprimento

00100 5,000UN
PORTA -lÁpis/clipe/lembrete, material acrÍlico, cor fumÊ, tipo
conjugado.

00101 3,000UN
PORTA lÁpis, lembrete, canetas elápis,  clips em acrilico com
medida da base aproximada de 20 cm comprimento x 06 cm de
largura.

00102 10,000UN
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR
FUMÊ, TIPO CONJUGADO

00103 20,000UN

PROTETOR capa processo
características: protetor para capa de processo, material: pvc
transparente, largura: 340 mm, comprimento: 480 mm, com
lombada de 28 mm.
características adicionais: bolso interno de cada lado medindo
12 cm.

00104 2,000UN

QUADRO branco para escrita com marcador especial para
quadro branco,  medindo 0,80 m x 1m confeccionado com
chapa de fibra de madeira 3mm , revestida com pintura na cor
branca vitrificada brilhante. com moldura de alumÍnio  medindo
9mm frente  x 7 mm espessura ,

00105 20,000UN
REFIL tinta, material tinta, cor azul, capacidade 37, aplicaÇÃo
pincel atÔmico

00106 20,000UN
REFIL tinta, material tinta, cor preta, capacidade 37, aplicaÇÃo
pincel atÔmico

00107 50,000UNRESMA DE PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS

00108 290,000RM
RESMA DE PAPEL SULFITE, BRANCO DE TAMANHO A4
(210X297MM) gramatura alcalino de 75g/m², resma contendo
500 folhas
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00109 10,000UN

RÉGUA comum
características: material: plástico cristal, comprimento: 30 cm,
graduação: centímetro/milímetro, tipo material: rígido.
característica adicional: 2,50 mm de espessura.

00110 35,000UN
RÉGUA comum, material plÁstico cristal, comprimento 30,
graduaÇÃo centÍmetro, tipo material rÍgido

00111 10,000UN

SACO documento
características: material: plástico transparente, capacidade: 40
folhas, comprimento: 330 mm, largura: 240 mm e números de
furos:4

00112 5,000UN
TESOURA , material aÇo inoxidÁvel, material cabo propileno,
comprimento 5, caracterÍsticas adicionais cor preta/extra
corte/uso escolar.

00113 10,000UN
TESOURA costura
características: material: aço inoxidável, tamanho: polegadas e
comprimento: 20 cm.

00114 10,000UN
TESOURA costura, material aÇo inoxidÁvel, tamanho 8,
comprimento 20

00115 5,000UN

TINTA para carimbo
características: cor: preta, componentes: água e pigmentos,
aspecto físico: líquido, aplicação: almofada e capacidade frasco:
40 ml.

00116 100,000MTNT , gramatura 60, cor azul, largura 1,40

00117 100,000MTNT , gramatura 60, cor branca, largura 1,40

00118 100,000MTNT , gramatura 60, cor preta, largura 1,40

00119 100,000MTNT , gramatura 60, cor rosa, largura 1,40

00120 100,000MTNT , gramatura 60, cor verde, largura 1,40

00121 100,000MTNT , gramatura 60, cor vermelho, largura 1,40
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