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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 10,000UN
AGENDA , tipo permanente, gramatura 63, comprimento 200,
largura 132, tipo papel miolo off set, caracterÍsticas adicionais
capa em pvc, sem indicaÇÃo do ano civil.

00002 62,000UN
ALMOFADA para carimbo, nº 03, material da caixa: metal.
material almofada: esponja absorvente revestida de tecido.
tamanho grande, cor azul, tipo entintada.

00003 305,000UN
APONTADOR de lÁpis, material plástico, tipo escolar, cores
variadas, tamanho médio.

00004 50,000UN
BANDEJA de documentos, material acrílico, tipo tripla, cor fumê,
comprimento 390mm, largura 265mm, retangular.

00005 50,000PC

BASTÃO cola quente, silicone 7,5mmx30cm, termoplástica
branca, adesivo termoplástico elaborado à base de resinas
sintéticas e ceras especiais, indicado para as mais diversas
aplicações. pacote com 1kg.

00006 5,000UNBATERIA alcalina, 9 volts para afinador de violÃo

00007 30,000BLBLOCO adesivo anote & cole amarelo 4 bl. com 100 unidades

00008 50,000BL
BLOCO de lembrete auto adesivo; material: offset; largura: 76
mm; comprimento: 102 mm; cor: amarelo; apresentacao: bloco
com 100 folhas cada

00009 60,000UN

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

00010 250,000UN
BORRACHA apagadora escrita, material borracha, comprimento
45mm, largura 23mm, altura 12mm, cor branca

00011 76,000UN
CADERNO brochura pequeno, com 96 folhas, tamanho
140x200mm, folhas internas papel off-set 50g/m²,
capa/contracapa em papelÃo 690g/m² e off-set 120g/m²

00012 18,000UN
CADERNO capa dura (livro ata), com folhas numeradas com 200
folhas, capa/contracapa na cor preta em papelÃo 700 gramas,
plastificado

00013 35,000UN
CADERNO capa dura espiral, tamanho pequeno, formato
140mm x 202mm, 96 folhas

00014 10,000UN

CADERNO universitÁrio, espiral 10 matÉrias com divisÓrias,
constando na 1º folha os dados pessoais/horÁrios de aula e
anotaÇÃom capa dura, confeccionado em papelÃo 600 gramas,
revestido em papel 120 gramas, plastificado, miolo em papel 56
gramas alcalino apergaminhado, com micro-serrilhas, com 31
pautas azuis, formato 200 x 275mm aproximado, acabamento
em espiral em arame na cor preta com acabamento colil-loop

00015 400,000UN

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.

00016 100,000UN
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES
135X240X360 COR AZUL

00017 63,000UN
CALCULADORA portátil de mesa, 12 dígitos, a pilha, com 04
(quatro) operações básicas.
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00018 134,000CX
CANETA esferogrÁfica especificação 0,7 na cor azul caixa com
50 unidades

00019 75,000CX
CANETA esferogrÁfica especificação 0,7 na cor preta caixa com
50 unidades

00020 69,000CX
CANETA esferogrÁfica especificação 0,7 na cor vermelha caixa
com 50 unidades

00021 21,000EST
CANETA hidrogrÁfica, material plÁstico, ponta de feltro, para
aplicaÇÃo em papel, estojo contendo 12 cores

00022 106,000CX
CANETA marca texto  material plástico, tipo ponta chanfrada,
cor fluorescente amarela, características adicionais traço 4 mm
cx com 12 unidades

00023 28,000CX
CANETA marca texto, corpo plÁstico, rÍgido opaco, ponta 3 a
5mm, (1º qualidade), caixa com 12 unidades, cores variadas (a
serem definidas para a entrega)

00024 5,000CX

COLA incolor; indicada para colar documentos importantes,
fotos, e trabalhos de arte, composição: acetato de vinila
catalisador e álcool etílico, tubo com 90g; unidade de
fornecimento: caixa com 12 unidades

00025 28,000CX
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

00026 3,000CX
CORRETIVO fita, material: base de poliacrilato, comprimento
10m, largura 4,2mm, aplicaÇÃo: apagar caneta esferogrÁfica.
caixa com 12 unidades

00027 170,000UN
CORRETIVO lÍquido
características: material: base dágua - secagem rápida,
apresentação: frasco, aplicação: papel comum e volume: 18 ml.

00028 2,000UNDVD r 4.7 gravavel cx com 50

00029 2,000CXDVD rw 16gb  gravável cx com 50 unid

00030 5,000UNESPÁTULA de aÇo extrator de grampos cromado

00031 110,000UN
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

00032 97,000UN
ESTILETE desenho, material corpo plÁstico resistente, largura
lÂmina 18mm, tipo lÂmina retrÁtil, tipo fixaÇÃo lÂmina encaixe
de pressÃo

00033 10,000UN
ESTILETE desenho, material corpo plÁstico resistente, largura
lÂmina 22mm, tipo lÂmina retrÁtil, tipo fixaÇÃo lÂmina encaixe
de pressÃo

00034 10,000UN

ESTOJO de lÁpis de cor com 12 unidades, cores variadas, ponta
max resistente, pigmentos com alta concentração, madeira
100% reflorestada de alta qualidade, fácil de apontar,
sortimento de cores selecionado, atóxico e seguro para o uso.

00035 20,000RL
ETIQUETA em papel adesivo branco fosco, tarjada: moldura
fina em vermelho, medindo aproximadamente 35mm x 45mm,
unidade de fornecimento: rolo com 500 etiquetas.

00036 5,000CXETIQUETA formulário contínuo 1 carreira 125x36 carreira cx

00037 62,000UN
EXTRATOR DE GRAMPOS , tipo espÁtula, material aÇo
inoxidÁvel, acabamento polido, dimensÕes 150x18x24 mm.

00038 10,000UN
EXTRATOR DE GRAMPOS , tipo espÁtula, material aÇo
inoxidÁvel, tipo: espÁtula, tratamento superficial: cromado,
largura: 150 mm e comprimento: 200 mm.

00039 1.055,000RLFITA adesiva crepe, larga, 48mmx50m
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00040 920,000UN

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

00041 5,000CXGRAFITE 09 mm para lapiseira caixa

00042 151,000UN
GRAMPEADOR , material: metal, tipo: alicate, capacidade 30
folhas, tamanho do grampo 26/6, apoio emborrachado. unidade

00043 30,000UN
GRAMPEADOR produzido totalmente em aço com base e apoio
plástico anatômico, com capacidade de grampear até 100 folhas
de papel sulfite 75g/m². grampo 23/8-13.

00044 3,000CX
GRAMPO 106/6, para grampeador manual 8mm caixa com 2500
pÇs

00045 255,000CX
GRAMPO 26/6, fabricado com arame de aÇo revestido
resistente À oxidaÇÃo, caixa com 24 pentes com 210 grampos
cada, com um total de 5040 grampos

00046 8,000CX
GRAMPO acc 9/8 - 23/8, galvanizados, caixa com 5000
unidades

00047 5,000CX
GRAMPO acc 9/8 - 23/8, galvanizados, caixa com 5000
unidades

00048 5,000UN
GRAMPO para grampeador
caracteristicas: material: metal, tratamento superficial:
galvanizado e tamanho 26/6. caixa

00049 20,000CX

GRAMPO para grampeador; material: arame galvanizado de alta
resistência e camada controlada de adesivo; tamanho do
grampo: 23/8-13  capacidade de grampear 50 a 100 folhas,
unidade de fornecimento: caixa 1000 unidades

00050 17,000K
KIT de lÂminas para estilete, 18mm com 10 peÇas, para
reposiÇÃo

00051 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

00052 20,000UN
LIXEIRA características: material: pvc, capacidade: 9 litros,
diâmetro: 23 cm, altura: 29 cm e cor: preta.

00053 22,000CX

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 unidades

00054 5,000UN
MARCADOR para quadro branco: cor azul
caracteristicas adicionais: tinta sai do quadroo com apagador.
unidade.

00055 5,000UN
MARCADOR para quadro branco: cor preto
caracteristicas adicionais: tinta sai do quadroo com apagador.
unidade.

00056 5,000UN
MARCADOR para quadro branco: cor vermelho
caracteristicas adicionais: tinta sai do quadroo com apagador.
unidade.

00057 50,000UN
MARCADOR permanente cd/dvd; diâmetro da ponta: ponta
média / 2,0 mm; cor preta; tinta: secagem rápida; aplicação:
cd/dvd, plásticos e vidros; unidade de fornecimento: 1 unidade

00058 100,000UN
MARCADOR para quadro branco, recarregável, ponta redonda
média, azul
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00059 100,000UN
MARCADOR para quadro branco, recarregável, ponta redonda
média, vermelho

00060 40,000UN

MARCADOR PERMANENTE CD/DVD permanente cd/dvd;
diâmetro da ponta: ponta média / 2,0 mm; cor preta; tinta:
secagem rápida; aplicação: cd/dvd, plásticos e vidros; unidade
de fornecimento: 1 unidade

00061 5,000UN

MOLHA DEDO caracteristicas: material base: plastico, material
tampa: plastico, material carga: creme atoxico, peso 12g.
caracteristicas adicionais: nÃo contÉm glicerina e nÃo mancha o
papel e nÃo borra a impressÃo.

00062 50,000CX
PAPEL carbono, material película poliéster, aplicação escrita
manual, tipo monoface, comprimento: 297mm, largura: 210mm,
cor azul; unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades

00063 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
amarela, 50 x 66 cm.

00064 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
azul, 50 x 66 cm.

00065 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
branca, 50 x 66 cm.

00066 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
rosa, 50 x 66 cm.

00067 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
verde, 50 x 66 cm.

00068 50,000UN
PAPEL cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180, cor
vermelha, 50 x 66 cm.

00069 80,000RL
PAPEL crepom, rolo de 48cmx2m, cores variadas (a serem
definidas para a entrega)

00070 2,000PC
PAPEL de seda, 50x70 cm, pacote com 100 folhas de cinco
cores sortidas

00071 30,000PC

PAPEL dupla face, para dobradura e trabalhos manuais,
colorido na massa, para nÃo soltar tinta, nem deixar vincos
brancos ao serem cortados ou rasgados. especificaÇÕes:
formato a4 (21cmx29,7cm), gramatura: 80g/m², pacote com 32
folhas, sendo 8 cores sortidas, ph: neutro, livre de Ácido e
atÓxico

00072 2.020,000UN
PAPEL emborrachado, material borracha eva, comprimento: 60
cm, largura: 40 cm, espessura: 2mm, com gliter, cores
variadas, aplicaÇÃo confecÇÃo de painÉis

00073 2.070,000UN
PAPEL emborrachado, material borracha eva, comprimento: 60
cm, largura: 40 cm, espessura: 2mm, padrÃo liso, cores
variadas, aplicaÇÃo confecÇÃo de painÉis

00074 500,000PC
PAPEL fotogrÁfico, tamanho a4 (210x297mm), gramatura 180,
pacote contendo 50 folhas.

00075 40,000PC
PAPEL opaline, material celulose vegetal, cor branca, gramatura
180 g/m², tamanho a4 (210mmx297mm), pacote com 50 folhas

00076 50,000PC
PAPEL opaline, material celulose vegetal, cor branca, gramatura
180, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100
folhas

00077 500,000UN

PASTA arquivo az
caracterÍsticas: material: papelÃo cartÃo revestimento, papel
monolÚcido, espessura capa 52mm lombo, 285mm de largura,
altura 345mm, na cor preta, quantidade de argola guia: 02
argolas, formato guia de diÂmetro 30mm, compressor, sistema
de travamento, alavanca, com olhal.
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00078 300,000UN

PASTA arquivo az
caracterÍsticas: material: papelÃo; tipo az, largura: 22,5mm;
comprimento: 29,5mm; altura: 6,4mm e lombada: larga papel
monolÚcido, espessura da capa 1,7mm na cor preta,
quantidade de argola guia 02 argolas, formato guia de diÂmetro
30mm, compressor, sistema de travamento, alavanca, com
olhal.

00079 50,000UN
PASTA arquivo az lombo estreito
características: material: papelão prensado, tipo az, largura:
240 mm, comprimento: 340 mm, altura: 70 mm e lombada: larga

00080 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

00081 920,000UN

PASTA arquivo az lombo largo caracterÍsticas: material:
papelÃo cartÃo revestimento: papel monolÚcido, espessura da
capa: 1,7mm lombo 80mm de largura, 280mm altura 350mm cor
preta ou tigrado, quantidade de argola guia 02 argolas,
formato guia de diÂmetro 30mm, compressor, sistema de
travamento, alavanca, com olhal

00082 1.100,000UN
PASTA arquivo, material cartÃo prensado, tipo suspensa,
largura 240mm, altura 345mm, lombada 35mm, cor castanha,
prendedor interno trilho

00083 30,000UN

PASTA catalogo com 50 envelopes finos
características: envelopes em polipropileno incolor, med.
aproximadamente 240 x 330 mm. externo e interno laminado
pvc

00084 70,000UN
PASTA catÁlogo, em pvc, dimensÕes 243x330mm, com capa na
cor preta com bolso e visor, 100 envelopes plÁsticos, tamanho
ofÍcio, fixados com 4 colchetes

00085 10,000UN

PASTA catÁlogo/portfÓlio com 50 plásticos tipo envelope. ideal
para arquivamento de folhas de papel a-4. cor preta.
dimensões aproximadas: 245mm x 335mm x 20mm. com visor
transparente na capa para identificação.

00086 530,000UN
PASTA de plÁstico cristal polipropileno, com aba elástica,
tamanho ofício, com elástico na cor da pasta.

00087 320,000UNPASTA em polionda com elástico e lombo de 20mm cinza-ofício

00088 200,000UNPASTA em polionda com elástico e lombo de 55mm cinza-ofício

00089 100,000UN

PASTA sanfonada em polipropileno, transparente, incolor, com
12 divisórias, com visores e etiquetas para identificação das
divisórias. fechamento com elástico. dimensões aproximadas:
333x400x240mm

00090 4,000UN
PERFURADOR de papel 1 furo, produzido em aÇo e perfura
aproximadamente 6 folhas de 75g/m² de uma vez. anatÔmico e
com alta resistÊncia

00091 70,000UN
PERFURADOR de papel, material metal, tipo: mesa, capacidade
de perfuraÇÃo de 30 folhas, funcionamento manual, com
marginador e aparador, quantidade de furos: 2

00092 20,000UN

PERFURADOR dois furos, capacidade de perfuração: 60 folhas,
furos com distância de 8mm da margem, 80mm entre os furos,
base e cabo de ferro fundido, pinos em aço trefilado,
temperado e zincado. base plástica protetora para esvaziar o
confete.

00093 500,000UN
PILHA , tamanho média, modelo aa, tipo alcalina, tensão
nominal 1,5; não recarregável
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00094 290,000UN

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

00095 600,000UN
PILHA caracterÍsticas: tamanho: pequena, modelo: aa, tipo:
alcalina, tensÃo 1,5v. caracterÍstica adicional: nÃo
recarregÁvel.

00096 60,000UN
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

00097 70,000UN
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

00098 50,000UN
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

00099 50,000UN
PINCEL chato curto lixado, de cabo longo amarelo com a ponta
em cerdas naturais (curtas e lixadas) e virola em alumÍnio,
indicado para tela, painel, mural e tecidos, n° 02

00100 50,000UN
PINCEL chato curto lixado, de cabo longo amarelo com a ponta
em cerdas naturais (curtas e lixadas) e virola em alumÍnio,
indicado para tela, painel, mural e tecidos, n° 06

00101 50,000UN
PINCEL chato curto lixado, de cabo longo amarelo com a ponta
em cerdas naturais (curtas e lixadas) e virola em alumÍnio,
indicado para tela, painel, mural e tecidos, n° 08

00102 50,000UN
PINCEL chato curto lixado, de cabo longo amarelo com a ponta
em cerdas naturais (curtas e lixadas) e virola em alumÍnio,
indicado para tela, painel, mural e tecidos, n° 12

00103 50,000UN
PINCEL chato, de cabo longo amarelo com a ponta em cerdas
naturais e virola em alumÍnio, n° 10

00104 50,000UN
PINCEL chato, de cabo longo amarelo com a ponta em cerdas
naturais e virola em alumÍnio, n° 12

00105 50,000UN
PINCEL chato, de cabo longo amarelo com a ponta em cerdas
naturais e virola em alumÍnio, n° 16

00106 50,000UN
PINCEL chato, de cabo longo amarelo com a ponta em cerdas
naturais e virola em alumÍnio, n° 22

00107 50,000UN
PINCEL chato, de cabo longo amarelo com a ponta em cerdas
naturais e virola em alumÍnio, n° 24

00108 100,000UN
PISCA PISCA arroz - led branco, 100 lÂmpadas, 127v, mÍnimo
de 7 metros de comprimento

00109 50,000UN
PISCA PISCA cascata - led branco, 200 lÂmpadas, 110v,
mÍnimo de 3,8 metros de comprimento

00110 50,000UN
PISTOLA para cola quente fina 7,5 mm. gatilho avançado para
fluxo contínuo de cola, produto testado e aprovado pelo
inmetro. 10-12w bivolt

00111 65,000UN
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR
FUMÊ, TIPO CONJUGADO

00112 45,000UN
PRANCHETA portÁtil, material madeira, comprimento 350,
largura 250, caracterÍsticas adicionais com pegador metÁlico

00113 50,000UN
PRANCHETA PORTÁTIL portÁtil, material madeira, comprimento
350, largura 250, caracterÍsticas adicionais com pegador
metÁlico

00114 5,000UN
REFIL de tinta colorido, compativel com impressora epson l1300
series
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00115 5,000UN
REFIL de tinta preto, compativel com impressora epson l1300
series

00116 20,000UN
REFIL tinta, material tinta, cor azul, capacidade 37, aplicaÇÃo
pincel atÔmico

00117 20,000UN
REFIL tinta, material tinta, cor preta, capacidade 37, aplicaÇÃo
pincel atÔmico

00118 1.115,000CXRESMA DE PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS

00119 20,000RM
RESMA DE PAPEL SULFITE, BRANCO DE TAMANHO A4
(210X297MM) gramatura alcalino de 75g/m², resma contendo
500 folhas

00120 175,000UN

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

00121 15,000UN
RÉGUA escritÓrio, material poliestireno, comprimento 50 cm,
graduaÇÃo: centimetro e milimetro. incolor. unidade

00122 12,000PC
SACO plÁstico, tamanho ofÍcio (240x330mm), grosso, com 4
furos, 15 micras, pacote com 100 envelopes plÁsticos

00123 1,000UN

SSD externo com capacidade de 1 tb, velocidade de leitura: atÉ
550 mb/s, resistente a Água: ip55 para resitÊncia À Água e
poeira, interface: usb 3.1 (gen 2), vibraÇÃo: 10hz - 2000hz
5grms, resistente a choques (atÉ 1500g) e resistente a
vibraÇÕes (5g rms, 10-2000hz), operaÇÃo: 32°f a 95°f (0°c a
35°c), armazenamento: -4°f a 158°f (-20°c a 70°c), compatÍvel
com pc e mac - sem necessidade de driver, compatÍvel com o
windows 10, o windows 8, o windows 7, o windows vista e o
mac os 10.4+, dimensÕes: 8,850 x 49,550 x 96,200 mm,
conteÚdo da embalagem: ssd externo com 3 anos de garantia

00124 20,000UN
SUPORTE para fita adesiva larga (4,5cmx45m), lâmina em aço
inox, corpo injetado em poliestireno, base antiderrapante.

00125 6,000RL
TECIDO tnt, 100% polipropileno, com gramatura aproximada de
45g/m, rolo com 1,40x50,00 metros, cores variadas (a serem
definidas para a entrega)

00126 100,000UN
TELA para pintura, 30x30cm, para pintura com tinta Óleo,
acrÍlica e texturizaÇÃo, com grampo na lateral do chassis,
pode-se utilizar tintas base solvente e Água

00127 190,000UN
TESOURA costura, material aÇo inoxidÁvel, tamanho 8,
comprimento 20

00128 28,000UN

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

00129 20,000UN

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

00130 2,000RLTNT , gramatura 60, cor azul, largura 1,40. rolo de 100 metros

00131 2,000RL
TNT , gramatura 60, cor branca, largura 1,40. rolo de 100
metros

00132 2,000RL
TNT , gramatura 60, cor preta, largura 1,40. rolo de 100
metros

00133 2,000RLTNT , gramatura 60, cor rosa, largura 1,40. rolo de 100 metros

00134 2,000RL
TNT , gramatura 60, cor verde, largura 1,40. rolo de 100
metros

00135 2,000RL
TNT , gramatura 60, cor vermelho, largura 1,40. rolo de 100
metros
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