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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de locação de banheiros químicos e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento de 
demandas da Secretaria de Agricultura.

Fornecedor: Selt Serviços de Estruturas e Locações 
Temporárias Eireli

Empenho(s): 23158, 23232/2020

Valor: R$ 2.394,00

Avaré, 18 de dezembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de mão de obra e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para manutenção da Frota 
Municipal.

Fornecedor: M. Teixeira & Teixeira Ltda. ME

Empenho(s): 20542/2020

Valor: R$ 632,50

Avaré, 18 de dezembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de serviços de autoelétrica leve e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
de veículos da frota municipal.

Fornecedor: Romeu Uno - ME

Empenho(s): 22807, 22808, 22834/2020

Valor: R$ 1.737,00

Avaré, 18 de dezembro de 2020

GLAUCO FABIANO FAVERO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Esportes

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços de informática e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atendimento  
da Secretaria Municipal de Educação.

Fornecedor: Master Public Solution Eireli - ME

Empenho(s): 25416/2020

Valor: R$ 132.800,88

Avaré, 18 de dezembro de 2020

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços em revisão de veículo e 
tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para a 
devida manutenção da frota municipal.
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Fornecedor: Proeste Avaré Comércio de Veículos 
Ltda.

Empenho(s):15895, 15896/2020

Valor: R$ 520,00

Avaré, 18 de dezembro de 2020

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de aquisição de peças e tal quebra de ordem 
cronológica se faz necessária para manutenção de 
veículos da frota municipal.

Fornecedor: Arpoador Comércio de Produtos 
Automotivos, Manutenção e Serviços

Empenho(s): 25439/2020

Valor: R$ 1.502,48

Avaré, 18 de dezembro de 2020

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS

Secretária Municipal de Educação

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de prestação de serviços de capacitação de 
profissionais com fornecimento de aparelhos e sistema 
em comodato e tal quebra de ordem cronológica se faz 
necessária para controle de utilização e monitoramento 
de bens móveis da Secretaria da Saúde.

Fornecedor: Web Sim Tecnologia Eireli

Empenho(s): 16787/2020

Valor: R$ 11.958,30

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de aquisição de material descartável e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para atender 
exclusivamente pacientes de Mandado Judicial.

Fornecedor: Coloplast do Brasil Ltda.

Empenho(s): 24547/2020

Valor: R$ 927,00

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de prestação de serviços médicos e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para atendimento 
da demanda da Secretaria de Saúde na área de Clínica 
Geral.

Fornecedor: Fernando Ovando de Almeida

Empenho(s): 16142/2020

Valor: R$ 3.050,00

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
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de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica de pagamentos 
por se tratar de fretamento de ônibus e tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para transporte de 
pacientes para hospitais da região.

Fornecedor: Rápido Sumaré Ltda.

Empenho(s): 7629, 22348/2020

Valor: R$94.694,51

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de peças para veículos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
frota municipal.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira ME

Empenho(s): 20543/2020

Valor: R$ 2.286,31

Avaré, 18 de dezembro de 2020

RONALDO SOUZA VILLAS BOAS

Secretário Municipal de Agricultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  fornecimento de peças para veículos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
frota municipal.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira ME

Empenho(s): 22765/2020

Valor: R$ 5.325,93

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de peças para veículos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
frota municipal.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira ME

Empenho(s): 20852/2020

Valor: R$ 798,05

Avaré, 18 de dezembro de 2020

THAIS FRANCINI CHRISTINO

Secretária Municipal de Cultura

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de fornecimento de peças para veículos e tal quebra 
de ordem cronológica se faz necessária para manutenção 
frota municipal.

Fornecedor: Carolina Scuro Andrada Teixeira ME

Empenho(s): 20974, 20979, 20980, 20981/2020

Valor: R$ 14.114,43

Avaré, 18 de dezembro de 2020

ALEXANDRE LEAL NIGRO

Secretário Municipal de Planejamento e Transportes



Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

4

Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 Ano IV | Edição nº 822

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e adita-mento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alte-ração da ordem cronológica de pagamentos por 
se tratar de fornecimento de massa asfáltica CBUQ 
Concreto usinado a quente e pavimentação asfáltica na 
Rua Argemi-ro Preto Cardoso, Rua Paschoal Funari e 
Rua Vereador Luiz Preto Cardoso, tal quebra de ordem 
se faz necessária para atender a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços.

Fornecedor: Semam Terraplenagem e Pavimentação 
Ltda

Empenho(s): 22292, 16283/2020

Valor: R$ 155.764,83

Avaré, 21 de dezembro de 2020

ALEXANDRE LEAL NIGRO

Secretário Municipal de Obras e Serviços

Licitações e Contratos

Prorrogações

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO E REAJUSTADO o contrato 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/16 – 
PROCESSO Nº 319/16 (Contrato nº 447/16), que faz entre 
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa 
TELEFÔNICA BRASIL S. A., objetivando a prestação 
de serviços telecomunicações nas modalidades STFC 
(Serviços Telefônico Fixo Comutado), com fornecimento 
de linhas analógicas e digitais, Serviços DDG (Discagem 
Direta Gratuita – tipo 0800), serviço DDR com PABX em 
comodato, Acesso a internet banda larga, Acesso dedicado 
a rede IP/ internet em fibra óptica, com prorrogação do 
prazo de vigência contratual até 15 de dezembro de 
2.021, no valor global de R$ 620.492,52 (Seiscentos e 
vinte mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta 
e dois centavos). Ronaldo Adão Guardiano – Secretário 
Municipal da Administração da Estância Turística de 
Avaré.
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Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 155/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 028/2020 – ATA DE REGISTRO: 127/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de brita graduada e 
macadame 
DETENTORA: PEDREIRA GRANADA LTDA 

COTA PRINCIPAL 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 7.500 m³ Brita graduada simples, especificações ET-
DE-P00/008 faixa C. 

R$ 90,00 R$ 675.000,00 

02 7.500m³ Macadame seco, especificação ET-DE-
POO/011. 

R$ 90,00 R$ 675.000,00 

Valor Global do Lote: R$ 1.350.000,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/06/2.020 
 
PROCESSO: 155/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 028/2020 – ATA DE REGISTRO: 128/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de brita graduada e 
macadame 
DETENTORA: HUMBERTO AYRES DIAS NETO ME 

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI 
Item Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 

01 2.500 m³ Brita graduada simples, especificações 
ET-DE-P00/008 faixa C. 

R$ 78,00 R$ 195.000,00 

02 2.500m³ Macadame seco, especificação ET-DE-
POO/011. 

R$ 62,50 R$ 156.250,00 

Valor Global do Lote: R$ 351.250,00 (Trezentos e cinquenta e um mil e duzentos e 
cinquenta reais) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/06/2.020 
 
PROCESSO: 027/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 008/2020 – ATA DE REGISTRO: 055/2020 
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação futura de empresa para 
fornecimento de gases medicinais (oxigênio medicinal e ar comprimido), armazenados em 
cilindros de alta pressão, destinado ao atendimento dos pacientes domiciliar (home care), 
para as unidades de saúde (USF e UBS), serviço de atendimento móvel de urgência – 
SAMU, Pronto Socorro e para o setor de ambulância, de acordo com as necessidades do 
município, com fornecimento de cilindros em comodatos, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme edital. 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
LOTE 1: GASES MEDICINAIS – PRONTO SOCORRO 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 87.360
m³ 

Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 

R$ 8,29 R$ 
724.214,40 
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inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 8.726 
unidades. 

02 23.454
m³ 

Gás ar comprimido medicinal, fornecido em estado 
gasoso, acondicionado em cilindros de alta pressão, 
conforme legislação vigente. Comodato de cilindro de 
ar medicinal com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 
2.443 unidades. 

R$ 7,91 R$ 
185.521,14 

Valor Global do Lote: R$ 909.735,54 (novecentos e nove mil setecentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e quatro centavos). 
 
LOTE 2: GASES MEDICINAIS HOME CARE 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 137.376
m³ 

Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 
inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 16.416 
unidades. 

R$ 8,29 R$ 
1.138.847,04 

Valor Global do Lote: R$ 1.138.847,04 (um milhão, cento e trinta e oito mil e oitocentos e 
quarenta e sete reais e quatro centavos). 
 
LOTE 03: GASES MEDICINAIS SAMU 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor Global 

01 2.112m³ Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 
inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 192 
unidades. 

R$ 8,29 R$ 
17.508,48 

02 553m³ Gás ar comprimido medicinal, fornecido em estado 
gasoso, acondicionado em cilindros de alta pressão, 
conforme legislação vigente. Comodato de cilindro de 
ar medicinal com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 
58 unidades. 

R$ 7,91 R$ 4.374,23 

Valor Global do Lote: R$ 21.882,71 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e dois reais e 
setenta e um centavos). 
 
LOTE 04: GASES MEDICINAIS USF 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 
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01 3.840m³ Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 
inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 384 
unidades. 

R$ 8,29 R$ 
31.833,60 

Valor Global do Lote: R$ 31.833,60 (trinta e um mil oitocentos e trinta e três reais e 
sessenta centavos) 
 
LOTE 05: GASES MEDICINAIS UBS 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 3.840m³ Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 
inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 384 
unidades. 

R$ 8,29 R$ 
31.833,60 

Valor Global do Lote: R$ 31.833,60 (trinta e um mil oitocentos e trinta e três reais e 
sessenta centavos). 
 
LOTE 06: GASES MEDICINAIS SETOR DE AMBULÂNCIA 
Ite
m 

Qtd. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Global 

01 2.304m³ Gás oxigênio medicinal fornecido em estado gasoso, 
acondicionado em cilindros de alta pressão, grau de 
pureza mínimo de 99,5%, inodoro, insipido, não 
inflamável, comburente, conforme a legislação 
vigente. Comodato de cilindro de oxigênio medicinal 
com capacidade de 01M³ a 10M³, sendo 58 
unidades. 

R$ 8,29 R$ 
19.100,16 

Valor Global do Lote: R$ 19.100,16 (dezenove mil e cem reais e dezesseis centavos). 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/03/2020 
 
PROCESSO: 157/2020 – PREGÃO PRESENCIAL: 030/2020 – ATA DE REGISTRO: 
135/2020 
OBJETO: registro de preço para eventual futura locação, montagem e desmontagem de 
banheiros químicos para eventos de toda a municipalidade, conforme edital. 
SELT SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS EIRELI 
LOTE 01 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD FEMININO 
Item Locação Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 

R$ 299,00 R$ 23.920,00 
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sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

2 2 a 4 dias 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 499,00 R$ 39.920,00 

3 5 a 10 dias 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 999,00 R$ 79.920,00 

4 19 a 30 dias 02 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 2.899,00 R$ 5.798,00 

Valor Global do Lote: R$ 149.558,00 
 
LOTE 02 – BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD MASCULINO 
Item Locação Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valoro Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 

R$ 299,00 R$ 23.920,00 
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porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

2 2 a 4 dias 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 499,00 R$ 39.920,00 

3 5 a 10 dias 80 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 999,00 R$ 79.920,00 

4 19 a 30 dias 02 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel 
higiênico, iluminação interna, 
porta com fechamento 
automático e indicação 
externa de aberto/fechado, 
produtos químicos, papel 
higiênico, manutenção e 
limpeza. 

R$ 2.899,00 R$ 5.798,00 

Valor Global do Lote: R$ 149.558,00 
 
LOTE 03 – BANHEIRO QUÍMICO STANDARD PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
Item Locação Qtd. Descrição Valor 

Unitário 
Valor Global 
(Unit. X Qtd.) 

1 1 dia 40 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel higiênico, 
iluminação interna, porta com 
fechamento automático e 

R$ 399,00 R$ 15.960,00 



 SEMANÁRIO 
            

Oficial Eletrônico       

avaré.sp.gov.br

Estância Turística de Avaré – Estado de São Paulo
Instituído pela Lei nº 37, de 28 de março de 2001 e Decreto nº 5.057, de 03 de janeiro de 2018

Semanário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

10

Prefeito: Joselyr B. Costa SilvestreSegunda-feira, 21 de dezembro de 2020 Ano IV | Edição nº 822

indicação externa de 
aberto/fechado, produtos 
químicos, papel higiênico, 
manutenção e limpeza. 

2 2 a 4 dias 25 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel higiênico, 
iluminação interna, porta com 
fechamento automático e 
indicação externa de 
aberto/fechado, produtos 
químicos, papel higiênico, 
manutenção e limpeza. 

R$ 699,00 R$ 17.475,00 

3 5 a 10 dias 20 Com cabine em polietileno de 
alta densidade, incluindo vaso 
sanitário, porta papel higiênico, 
iluminação interna, porta com 
fechamento automático e 
indicação externa de 
aberto/fechado, produtos 
químicos, papel higiênico, 
manutenção e limpeza. 

R$ 1.099,00 R$ 21.980,00 

Valor Global do Lote: R$ 55.415,00 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 18/06/2020 
 
PROCESSO: 248/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO: 1190/2020 – ATA DE REGISTRO: 
201/2020 
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de material de escritório, para 
atendimento de toda municipalidade, exceto as secretarias de saúde e educação, 
conforme edital. 
EMERSON LUIZ DA SILVA EPP 

 COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESA 
 

LOTE 1 
Ite
m  

Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Agenda permanente, costurada, medindo aprox. 
140x180mm, capa dura, pesando aprox.. 620 gramas, 
revestida em material sintético, folha pesando 56 
g/m², papel off-set. Contendo no mínimo 100 folhas. 
O material deverá estar de acordo com a Norma da 
ABNT. Deverá possuir certificado pelos selos do FSC 
ou CEFLORr. 

un 75 R$ 23,38 R$ 
1.753,50 

2 Caderno ¼, espiral de arame galvanizado, contendo 
96 fls. Com capa dura pesando aprox.. 250 g/m², 
gramatura da folha 56 g/m². O material deverá estar 
de acordo com a Norma da ABNT. Deverá possuir 

un 53 R$ 5,70 R$ 302,10 
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certificado pelos selos do FSC ou CEFLOR. 
3 Caderno universitário, capa dura, 1x1 matérias, 

espiral, contendo 96fls. Formato 200 mm x 275 mm.O 
material deverá estar de acordo com a Norma da 
ABNT. Deverá possuir certificado pelos selos do FSC 
ou CEFLOR. 

un 53 R$ 7,98 R$ 422,94 

4 Caneta esferográfica azul, corpo transparente, ponta 
com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com respiro e 
haste para fixação em bolso. Embalagem em caixa 
contendo 50 unidades. Na embalagem deverá conter 
informações sobre: composição, cor e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO.  

cx 38 R$ 34,00 R$ 
1.292,00 

5 Caneta esferográfica preta, corpo transparente, ponta 
com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com respiro e 
haste para fixação em bolso. Embalagem em caixa 
contendo 50 unidades. Na embalagem deverá conter 
informações sobre: composição cor e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

cx 38 R$ 34,00 R$ 
1.292,00 

6 Caneta esferográfica vermelha, corpo transparente, 
ponta com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com 
respiro e haste para fixação em bolso. Embalagem 
em caixa contendo 50 unidades. Na embalagem 
deverá conter informações sobre: composição, cor e 
informações do fabricante. Produto deverá conter 
certificação do INMETRO. 

cx 38 R$ 34,00 R$ 
1.292,00 

7 Caneta Hidrográfica 12 cores, produzida em resina 
termoplásticas, ponta em poliéster com 
aproximadamente 3mm. Tampa antiasfixiante Tinta 
atóxica lavável à base de água, corante e umectante. 
Embalagem em estojo plástico ou cartonado 
resistente contendo dados de identificação do 
fabricante e composição. Produto deverá estar dentro 
do prazo de validade. Na embalagem deverá conter a 
marca do fabricante e a informação lavável gravada e 
estar de acordo com a norma ASTM D  4236 e 
certificação compulsória do INMETRO. Deverá 
constar na embalagem do produto dados de 
identificação do fabricante. 

pct 23 R$ 34,00 R$ 782,00 

8 Caneta marca texto fluorescente, corpo em resina 
termoplástica, ponta de fibra e tinta a base de glicol. 
Ponta larga chanfrada, com traço para destacar, largo 
e sublinhar, fino. Multiuso. Embalagem em caixa ou 
pacote plástico contendo 6cores variadas. Na 
embalagem deverá conter informações sobre: 
composição data de validade, cores e informações do 

cx 60 R$ 5,90 R$ 354,00 
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fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

9 Caneta marca texto na cor amarela, fluorescente, 
corpo em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta a 
base de glicol. Ponta larga chanfrada, com traço para 
destacar, largo e sublinhar, fino. Multiuso. Embalagem 
em caixa de papelão contendo 12unidades. Na 
embalagem deverá conter informações sobre: 
composição data de validade, cores e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

cx 60 R$ 14,54 R$ 872,40 

10 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4 mm. Cor: Azul. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 
cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

cx 12 R$ 25,90 R$ 310,80 

11 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4mm.Cor: Vermelho. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 
cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

cx 08 R$ 25,90 R$ 207,20 

12 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4mm.Cor: Preto. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 
cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

cx 08 R$ 25,90 R$ 207,20 

13 Caneta marcadora permanente, corpo em resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, com solventes e 
corantes orgânicos, ponta sintética. Secagem rápida. 
Ponta chanfrada 3 a 4 mm. Recarregável. Formato 
anatômico. Cor: Vermelha. Acondicionada em caixa 
de papelão com 12 unidades de cor única. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante 

cx 15 R$ 24,65 R$ 369,75 

14 Caneta marcadora permanente, corpo em resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, com solventes e 
corantes orgânicos, ponta sintética. Secagem rápida. 
Ponta chanfrada 3 a 4 mm. Recarregável. Formato 

cx 15 R$ 24,65 R$ 369,75 
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anatômico. Cor: Azul. Acondicionada em caixa de 
papelão com 12 unidades de cor única. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante 

15 Caneta retroprojetora, na cor azul, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante.  

un 38 R$ 10,92 R$ 414,96 

16 Caneta retroprojetora, na cor preta, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 23 R$ 10,92 R$ 251,16 

17 Caneta retroprojetora, na cor vermelha, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 23 R$ 10,92 R$ 251,16 

18 Cartolina medindo aprox.. 50 x 66 nas cores: branca, 
amarela, rosa, vermelho, verde claro e azul claro, 
produzida a partir de composição de celulose 
branqueada de fibras curtas, gramatura 150 g/m2. O 
produto deverá vir embalado em papel kraft com 
nome do fabricante impresso, contendo 100 
unidades.  

pc 240 R$ 45,70 R$ 
10.968,00 

19 Lápis de cor com 12 cores, formato sextavado, 
atóxico, ponta resistente. Composto de madeira 
reflorestada, pigmentos e cera. Embalagem 
cartonada contendo 12 cores vibrantes. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. Produto deverá 
conter certificação do INMETRO. 

cx 38 R$ 3,00 R$ 114,00 

20 Lápis preto nº 2, corpo em madeira reflorestada, 
sextavado.  Embalado em caixa/estojo/pacote 
contendo 12 unidades. certificação do INMETRO. 
Constar na embalagem: composição, cor, data de 
validade, marca e informações do fabricante. Produto 
deverá conter certificação do INMETRO.  

cx 38 R$ 2,40 R$ 91,20 

21 Lapiseira 0.5mm. Corpo de resina termoplástica, com 
ponta, tampa e clip em metal. Escrita macia e 

un 23 R$ 2,85 R$ 65,55 
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confortável. Com borracha. Constar na embalagem: 
composição marca e informações do fabricante. 

22 Lapiseira 0.7mm. Corpo de resina termoplástica, com 
ponta, tampa e clip em metal. Escrita macia e 
confortável. Com borracha. Constar na embalagem: 
composição marca e informações do fabricante. 

un 23 R$ 2,85 R$ 65,55 

23 Livro ata horizontal medindo aprox. 205x2397 mm, 
capa pesando aprox. 1250 g/m², com no mínimo 100 
folhas. 

un 53 R$ 13,65 R$ 723,45 

24 Livro protocolo de correspondência, medindo aprox. 
145x205mm. Capa pesando aprox. 125 g/m², 
revestida com papel off-set plastificado, pesando 80 
g/m², com no mínimo 96 folhas. 

un 23 R$ 11,72 R$ 269,56 

25 Mina de grafite 0.5. Acondicionado em tubo plástico 
transparente contendo 12 unidades. 

cx 15 R$ 0,58 R$ 8,70 

26 Mina de grafite 0.7. Acondicionado em tubo plástico 
transparente contendo 12 unidades. 

pct 15 R$ 0,58 R$ 8,70 

27 Papel carbono, na cor azul pacote com 100 unidades. un 08 R$ 29,56 R$ 236,48 

28 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Preta. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 53 R$ 2,10 R$ 111,30 

29 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Vermelha. Constar 
na embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 38 R$ 2,10 R$ 79,80 

30 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Azul. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 53 R$ 2,10 R$ 111,30 

31 Tinta para pincel atômico, na cor azul, acondicionado 
em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base de álcool 
etílico, com corantes, aditivos e resinas. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 15 R$ 4,95 R$ 74,25 

32 Tinta para pincel atômico, na cor preta, acondicionado 
em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base de álcool 
etílico, com corantes, aditivos e resinas. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

un 15 R$ 4,95 R$ 74,25 

33 Tinta para pincel atômico, na cor vermelha, 
acondicionado em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base 

un 15 R$ 4,95 R$ 74,25 
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de álcool etílico, com corantes, aditivos e resinas. 
Constar na embalagem: composição, cor, data de 
validade, marca e informações do fabricante. 

34 Umedecedor de dedos, suporte de plástico contendo 
12 gr. Composto de acido graxo, glicóis, corante e 
essência. 

un 75 R$ 1,50 R$ 112,50 

Valor Global do Lote: R$ 23.933,76 (vinte e três mil novecentos e trinta e três reais e 
setenta e seis centavos) 

 
LOTE 2 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Alfinete para mapa, redondo, confeccionado em 
resina termoplástica, cabeça de aproximadamente 
6,2mm. Cores sortidas. Acondicionado em caixa ou 
pacote contendo 50 unidades com informações sobre 
o produto e fabricante.5 

pct 12 R$ 3,72 R$ 44,64 

2 Almofada para carimbo, em feltro e estojo plástico, 
sem tinta, tamanho numero 2. 

un 75 R$ 3,10 R$ 232,50 

3 Apagador para quadro branco, corpo em resina 
termoplástica e feltro, com encaixe para 2 
marcadores.  

un 15 R$ 3,30 R$ 49,50 

4 Barbante cru, 100% algodão, com 8 fios, rolo com 
aproximadamente 700 gramas, com no mínimo 300 
metros. 

rl 53 R$ 16,00 R$ 848,00 

5 Clips para papéis, número 2/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

cx 75 R$ 7,80 R$ 585,00 

6 Clips para papéis, número 3/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

cx 53 R$ 7,80 R$ 413,40 

7 Clips para papéis, número 4/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 75 R$ 7,80 R$ 585,00 
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8 Clips para papéis, número 6/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 75 R$ 7,80 R$ 585,00 

9 Clips para papéis, número 8/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 53 R$ 7,80 R$ 413,40 

10 Estilete largo, cabo em poliestireno, com trava, 
formato anatômico, com 9 mm de largura. 

un 53 R$ 1,50 R$ 79,50 

11 Extrator de grampo, confeccionado em chapa de aço 
carbono galvanizado, possuindo ponta chata 
arredondada, abas laterais dobradas formando 
curvatura apropriada para apoio dos dedos e 
garantindo ainda o reforço da inclinação principal, 
possibilitando o mínimo esforço do manuseio. Deverá 
ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas 
bordas para não causar ferimentos, nem tão pouco 
ranhuras ou recortes no papel; devendo ainda possuir 
furação na extremidade do corpo. 

un 270 R$ 2,00 R$ 540,00 

12 Fita adesiva dupla face, medindo aproximadamente 
18 mm x 30 m, produzida em polipropileno e enrolada 
em círculo de papel, utilizada para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de 
pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, 
consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base  de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 150 R$ 7,58 R$ 
1.137,00 

13 Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 
12 mm x 50 m, produzida em filme de bopp enrolada 
em círculo de papel, utilizada para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de 
pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, 
consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 150 R$ 1,20 R$ 180,00 
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14 Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 
48 mm x 50 m, produzida em filme de bopp enrolada 
em círculo de papel, utilizada para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de 
pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, 
consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base  de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 150 R$ 3,58 R$ 537,00 

15 Fita crepe adesiva, medindo aproximadamente 48mm 
x 50 m, produzida em filme de bopp enrolada em 
círculo de papel, utilizada para mascaramento de 
pinturas, trabalhos escolares, fixação, proteção e 
enfaixamentos. Composição: papel crepado saturado 
na cor branca, coberto com adesivo à base de 
borracha e resinas. Deverá constar na embalagem: 
marca, código de  barras e dados de identificação do 
fabricante. Registro no INMETRO. 

un 150 R$ 9,56 R$ 
1.434,00 

16 Grampeador de mesa, longo alcance, estrutura 
metálica, para diversos tipos de grampo. Com 
capacidade mínima para grampear até 100 folhas. O 
produto deverá estar acondicionado individualmente 
em saco plástico e embalado individualmente em 
caixa contendo marca, modelo, capacidade de folhas, 
capacidade de grampos, código de barras e 
informações  do fabricante. 

un 53 R$ 39,78 R$ 
2.108,34 

17 Grampeador metálico com lâmina de segurança, 
dispositivo de trava e duas posições para fixação, 
grampo 26/6 e capacidade para grampear de até 25 
folhas. Dimensão da base próxima de 132 mm x36 
mm com marca e modelos de grampos em alto 
relevo. O produto deverá estar acondicionado 
individualmente em saco plástico e embalado 
individualmente em caixa contendo marca, modelo, 
capacidade de folhas, capacidade de grampos, 
código de barras e informações do fabricante. 

un 150 R$ 9,76 R$ 
1.464,00 

18 Grampeador, tipo alicate para grampo 24/6 e 26/6. 
Estrutura em metal com pintura eletroestática, cabo 
anatômico. Medida aproximada 18 cm. Com 
capacidade para grampear até 30 folhas. O produto 
deverá estar acondicionado individualmente em saco 
plástico e embalado individualmente em caixa 
contendo marca, modelo, capacidade de folhas, 
capacidade de grampos, código de barras e 
informações do fabricante. 

un 53 R$ 19,40 R$1.028,2
0  

19 Grampo para grampeador 23/10, caixa com 5000 un 38 R$ 16,34 R$ 620,92 
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unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

20 Grampo para grampeador 23/13, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 38 R$ 21,68 R$ 823,84 

21 Grampo para grampeador 23/24, caixa com 1000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 15 R$ 30,00 R$ 450,00 

22 Grampo para grampeador 23/8, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 15 R$ 16,52 R$ 247,80 

23 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 113 R$ 4,16 R$ 470,08 

24 Grampo para grampeador 9/8, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 15 R$ 15,64 R$ 234,60 

25 Grampo tipo “U”, em alumínio, utilizado em pasta 
arquivo morto. Acondicionado em caixa ou pacote 
contendo 50 unidades com informações sobre o 
produto e fabricante. 

pct 23 R$ 25,00 R$ 575,00 

26 Grampo trilho 75 gr, confeccionado em polipropileno, 
na cor branca. Medindo aprox. 300mm. Para até 600 
folhas. Acondicionado em caixa ou pacote contendo 
50 unidades. 

pct 75 R$ 16,90 R$ 
1.267,50 

27 Grampo trilho metal, em chapa de aço, não enferruja. 
Medindo aprox. 20 mm. Para até 200 folhas. 
Acondicionado em caixa ou pacote contendo 50 
unidades. 

cx 15 R$ 9,00 R$ 135,00 
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28 Grampo trilho, confeccionado em polipropileno, na cor 
branca. Medindo aprox. 80 mm. Para até 200 folhas. 
Acondicionado em caixa ou pacote contendo 50 
unidades. 

pct 75 R$ 11,00 R$ 825,00 

29 Grampo trunfo, trançado, nº 2, niquelado. 
Acondicionado em caixa ou pacote contendo 50 
unidades com informações sobre o produto e 
fabricante. 

cx 23 R$ 5,80 R$ 133,40 

30 Percevejo latonado em metal, caixa com 100 
unidades. 

cx 53 R$ 4,48 R$ 237,44 

31 Perfurador, 2 furos, estrutura em aço com pintura 
especial na cor prata ou preta, resistente, base 
plástica protetora e sistema de esvaziar confetes. 
Capacidade para perfurar até 25 folhas de papel 
sulfite de até 75g/m²perfuração com distância entre 
centro de furos de 80 mm. O produto deverá ser 
acondicionado individualmente em saco plástico e 
reembalado em caixa unitária com marca. 

un 53 R$ 36,04 R$ 
1.910,12 

32 Perfurador, 2 furos, estrutura em aço com pintura 
especial na cor prata ou preta, resistente, base 
plástica protetora e sistema de esvaziar confetes. 
Capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 
sulfite de até 75g/m², perfuração com distância entre 
centro de furos de 80 mm. O produto deverá ser 
acondicionado individualmente em saco plástico e 
reembalado em caixa unitária com marca. 

un 53 R$ 52,52 R$ 
2.783,56 

33 Quadro branco medindo aprox.. 1,20 x 90 cm, com 
moldura de alumínio. 

un 15 R$ 15,76 R$ 236,40 

34 Quadro de aviso de cortiça, com garantia de 6 meses, 
medidas aproximadas 80 x 1,20 cm com 12 mm de 
espessura e moldura em madeira. 

un 15 R$ 
103,10 

R$ 
1.546,50 

35 Suporte para fita adesiva, modelo 2 em 1, parafitas 
pequenas e grandes, fabricado em plástico durável, 
lâmina aço inox de alta durabilidade, garras para fixar 
o refil, encaixe simples na troca de refil, caixa com 1 
unidade para fitas de 12 mm x 10 m , 12 mm x 33 m e 
12 mm x 65 m. Deverá estar acondicionado em caixa 
de papelão, embalado individualmente, e constar na 
embalagem dados do produto e do fabricante.  

un 53 R$ 15,76 R$ 835,28 

36 Tinta para carimbo na cor azul, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox..42 ml. 

un 75 R$ 2,60 R$ 195,00 

37 Tinta para carimbo na cor preto, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox.. 42 
ml. 

un 38 R$ 2,60 R$ 98,80 

38 Tinta para carimbo na cor vermelho, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox..42 ml. 

un 23 R$ 2,60 R$ 59,80 
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39 Tinta guache 37 ml, cores vivas, variadas e brilhantes, 
tintas miscíveis entre si e solúveis em água. Produto 
pronto para uso. Não tóxico. Caixa com 6 unidades 
certificado pelo Inmetro. 

un 23 R$ 3,20 R$ 73,60 

Valor Global do Lote: R$ 26.024,12 (vinte e seis mil vinte e quatro reais e doze centavos) 
 

LOTE 3 
Item  Descrição Un Qtd Valor 

Unit. 
Valor 

Global 
1 Apontador para lápis com coletor em plástico 

transparente e resistente a quebra. O Apontador 
deverá ser encaixado ao coletor sendo todo em metal 
com lâmina afiada e 1 furo para lápis de diâmetro 
padrão. 

un 75 R$ 0,88 R$ 66,00 

2 Arquivo morto em papelão, na cor pardo, medindo 
aproximadamente 38,5 mm x 30,5 mm e 18,5 mm de 
lombada, constar impresso nas três partes do corpo 
do produto: campo para inclusão de referência, local, 
mês e conteúdo. Pacote com 25 unidades. 

pct 188 R$ 51,50 R$ 
9.682,00 

3 Arquivo morto em polionda, medindo 
aproximadamente 350x245x135mm, na cor azul. 
Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: 
campo para inclusão da referência, local, mês, prazo 
e conteúdo. 

un 150 R$ 4,10 R$ 615,00 

4 Borracha branca macia, número 20, indicada para 
apagar escritas a lápis, acondicionadas em caixa de 
papelão contendo 20 unidades. O produto deverá ser 
atóxico. Composição: borracha natural, borracha 
sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência. 
Deverá constar na embalagem: marca código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

un 60 R$ 0,46 R$ 27,60 

5 Cola em bastão, na cor branca, acondicionado em 
frasco plástico de polipropileno, com tampa abre e 
fecha fundo suspenso rosqueável, contendo 40g. 
Possuir impresso em seu corpo: marca código de 
barras e composição. O produto deverá ser 
acondicionado em base plástica de auto encaixe, 
com filme plástico transparente, contendo 12 
unidades. Composição: à base de pva, altamente 
aderente s/ glicerina. Constar na embalagem externa: 
código de barras e marca. prazo de validade superior 
a 01 (um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 
do material. 

pct 53 R$ 30,04 R$ 
1.592,12 

6 Cola liquida branca 37g a 40g, lavável, para uso 
escolar composição: resina de pva, produto atóxico; 
frasco pet reciclado retangular, bico aplicador 
econômico, tampa de rosca. Acondicionado em caixa 

cx 53 R$ 9,35 R$ 495,55 
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contendo 12 unidades. Prazo de validade superior a 
01 (um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 
do material. 

7 Corretivo líquido à base de água, com ponta de 
esponja, contendo 18ml, possuindo fórmula 
equilibrada e duradoura com secagem rápida e 
perfeita cobertura para uso em textos impressos, 
traços de tinta esferográfica e fotocópias, com 
dispositivo interno de esfera misturadora para melhor 
a consistência do produto antes da sua utilização. 
Caixa com 12 unidades contendo marca, código de 
barras, validade, composição e dados de 
identificação do fabricante. 

cx 75 R$ 15,45 R$ 
1.158,75 

8 Escalímetro triangular medindo 30 cm. un 04 R$ 37,20 R$ 148,80 

9 Espelho para pasta suspensa, em polipropileno, 
transparente medida aproximada 70x30x8 mm, com 
etiqueta branca off-set g/m², para impressão em 
formato A4. Pacote com 50 unidades. 

pct 75 R$ 7,68 R$ 576,00 

10 Pasta arquivo registrador AZ cor preta, tamanho A4, 
lombada larga, produzido em cartão revestido de 
plástico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade, possuir 2 argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 
fabricante e do produto, código de barras. 

un 225 R$ 17,76 R$ 
3.996,,00 

11 Pasta arquivo registrador AZ cor preta, tamanho 
ofício, lombada larga, produzido em cartão revestido 
de plástico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade, possuir 2 argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 
fabricante e do produto, código de barras. 

un 150 R$ 17,76 R$ 
2.664,00 

12 Pasta arquivo registrador AZ cor tigrado, tamanho A4, 
lombada larga, produzido em cartão revestido de 
plastico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade,possuir 2argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 

un 75 R$ 13,36 R$ 
1.002,00 
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fabricante e do produto, código de barras. 
13 Pasta canaleta, confeccionado em polipropileno, na 

cor cristal, tamanho A4. 
un 75 R$ 1,75 R$ 131,25 

14 Pasta catálogo a/4 c/ 50 sacos. Confeccionado em 
polipropileno 100% reciclado, capa composta por 
polipropileno pré-granulado preto. Chapa impressa 
couro/fosco, com impressão de logo ecoline em off 
set bicolor, sacos plásticos para pasta catálogo a/4 
liso 0,12 x 450 x 310 em polipropileno virgem com 
solda central em máquina ultrassônica. 

un 38 R$ 13,10 R$ 497,80 

15 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, 
espessura de 55mm, no tamanho ofício, medindo 
aprox. 245x335x17mm. Deverá ser de cor no estilo 
transparência. Com etiqueta com dados do produto e 
fabricante. 

un 38 R$ 4,18 R$ 158,84 

16 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, tamanho 
A4. Deverá ser de cor no estilo transparência. Com 
etiqueta com dados do produto e fabricante. 

un 75 R$ 1,76 R$ 132,00 

17 Pasta de papelão plastificada com grampo trilho 
plástico, tamanho ofício, pesando no mínimo 200 
g/m². 

un 225 R$ 1,50 R$ 337,50 

18 Pasta L, em polipropileno, transparente, com 
espessura mínima de 0,15 micras. Tamanho ofício. 
Acondicionado em pacote com 10 unidades, com 
informações sobre o produto   

un 53 R$ 8,90 R$ 471,70 

19 Pasta para processo, com grampo trilho em metal ou 
plástico medindo aprox. 33x21cm. 

un 375 R$ 1,60 R$ 600,00 

20 Pasta suspensa kraft completa, gramatura 
aproximada 170g. Cada pasta deverá vir 
acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo 
plástico e duas hastes plásticas, sendo que os 
mesmos deverão ser embalados em saco plástico 
transparente devidamente lacrado. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem de papelão 
resistente, contendo 50 unidades, com as seguintes 
informações impressas: código de barras, 
quantidade, marca e dados de identificação do 
fabricante. 

pct 375 R$ 82,40 R$ 
30.900,00 

21 Pasta suspensa kraft completa, gramatura 
aproximada 240g. Cada pasta deverá vir 
acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo 
plástico e duas hastes plásticas. 

un 450 R$ 1,65 R$ 742,50 

22 Régua de madeira 1 metro. un 15 R$ 4,75 R$ 71,25 

23 Régua plástica medindo 30 cm transparente, 
impressão perfeita injetada em poliestireno, super 

un 75 R$ 1,90 R$ 142,50 
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resistente com rebaixo central para guiar leitura de 
textos. Dimensões aproximadas 310 x 34 x 3mm. 
Deverá constar na embalagem do produto dados de 
identificação do fabricante. 

24 Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 
entre 135 mm de comprimento, contendo régua em 
sua lâmina, cabo plástico anatômico para maior 
segurança. Composição: Cabo em resina 
termoplástica e lâmina em aço inoxidável. O produto 
acondicionado em blister, na embalagem devera 
conter informações sobre o produto e fabricante. O 
produto deverá ser certificado pelo Inmetro. 

un 23 R$ 4,30 R$ 98,90 

25 Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço 
inoxidável, medindo aproximadamente 18 cm, 
acondicionada em blister transparente, para fácil 
visualização do produto. Indicado somente para 
adultos. Deverá conter na embalagem: código de 
barras e medida. 

un 38 R$ 4,14 R$ 157,32 

Valor Global do Lote: R$ 56.465,38 (cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e trinta e oito centavos) 

 
LOTE 4 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Envelope ofício, branco, sem CEP, confeccionado em 
offset, modelo sem impressão. Caixa ou pacote com 
100 unidades. 

cx 53 R$ 38,40 R$ 
2.035,20 

2 Envelope tipo saco branco 24x34, em papel off-set 
pesando aprox.. 110 g/m², modelo sem impressão. 
Caixa com 250unidades.  

cx 53 R$ 83,80 R$ 
4.441,40 

3 Envelope tipo saco kraft 18x24, em papel kraft  
calandrado, pardo, pesando aprox.. 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

cx 53 R$ 36,10 R$ 
1.913,30 

4 Envelope tipo saco kraft 26x36, em papel kraft, cor 
natural, pesando aprox.. 80 g/m². Caixa com 250 
unidades. 

cx 53 R$ 60,26 R$ 
3.193,78 

5 Envelope tipo saco kraft 31x41, confeccionado em 
papel 100% reciclado, pesando aprox.. 90 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

cx 53 R$ 
106,30 

R$ 
5.633,90 

6 Etiqueta A5Q66115 – pacote com 36 unidades, 
retangular, adesivo permanente, tamanho 66x115 
mm.3 etiquetas por folha. 

pct 15 R$ 6,90 R$ 103,50 

7 Etiqueta, medindo aprox.. 89x36,5, 8 etiquetas por 
folha, 1 carreira. Caixa ou pacote com 4000 
etiquetas. 

pct 08 R$ 
133,95 

R$ 
1.071,60 
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Valor Global do Lote: R$ 18.392,68 (dezoito mil trezentos e noventa e dois reais e 
sessenta e oito centavos) 

 
LOTE 5 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Bateria alcalina 9 V. un 38 R$ 4,76 R$ 180,88 

2 Calculadora eletrônica, n° dígitos 12, tipo mesas, 
aplicação financeira fonte alimentação 
eletricidade/bivolt, características adicionais visora. 
Garantia mínima de 6 meses a partir da data da 
entrega. Acondicionado em embalagem apropriada 
com informações (manual de instrução) do produto. 

un 38 R$ 
195,00 

R$ 
7.410,00 

3 Calculadora eletrônica, n° dígitos 14, tipo mesas, 
aplicação financeira fonte alimentação 
eletricidade/bivolt, características adicionais visora. 
Garantia mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega. Acondicionado em embalagem apropriada 
com informações (manual de instrução) do produto. 

un 15 R$ 
195,00 

R$ 
2.925,00 

4 Cartucho de tinta HP97, original ou compatível. 
Colorido. 

un 04 R$ 70,00 R$ 280,00 

5 Cartucho de tinta HP98, original ou compatível. Preto. un 04 R$ 52,00 R$ 208,00 

6 CD-RW 700 MB, para gravação de áudio e dados 
ópticos, regravável, capacidade para 80 minutos, 
velocidade de 4x. 

un 53 R$ 3,82 R$ 202,46 

7 DVD-RW 4,7 GB para gravação de áudio e vídeo, 
tipo óptica, regravável, velocidade de 2x. 

un 53 R$ 5,10 R$ 270,30 

8 Fita para impressora matricial, modelo compatível ou 
original: EPSON fx2190. 

un 23 R$ 21,20 R$ 487,60 

9 Fita para impressora matricial, modelo compatível ou 
original: EPSON fx2180. 

un 04 R$ 31,16 R$ 124,64 

10 Fita para máquina de escrever elétrica do tipo IBM 
761. 

un 04 R$ 5,18 R$ 20,72 

11 PEN DRIVE 16 GB, usb 3.0, velocidade de 
transferência de até 100 mb/s, com garantia mínima 
de 12 meses. 

un 75 R$ 40,50 R$ 
3.037,50 

12 PEN DRIVE 32 GB, usb 3.0, com garantia mínima de 
12 meses. 

un 12 R$ 58,15 R$ 697,80 

13 Pilha AA pacote com 4 unidades. pct 38 R$ 2,00 R$ 76,00 

14 Pilha AAA pacote com 4 unidades. pct 38 R$ 2,00 R$ 76,00 

Valor Global do Lote: R$ 15.996,90 (quinze mil novecentos e noventa e seis reais e 
noventa centavos) 
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LOTE 6 
Ite
m  

Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Caixa de correspondência tripla articulável em acrílico 
transparente. 

un 38 R$ 49,95 R$ 
1.898,10 

2 Elástico de látex pacote com 1 kg. pct 38 R$ 17,98 R$ 683,24 
3 Espiral para encadernação, fabricado em PVC semi-

rigido, na cor preta, medida aprox.. 29 mm. Pacote 
com 16 unidades. 

pct 38 R$ 8,16 R$ 310,08 

4 Espiral para encadernação, fabricado em PVC semi-
rigido, na cor preta, medida aprox.. 23 mm. Pacote 
com 60 unidades. 

pct 38 R$ 18,40 R$ 699,20 

5 Estojo escolar duplo, em nylon ou poliéster no formato 
retangular e fecho em zíper medindo 
aproximadamente  21x7x15 cm. 

un 15 R$ 12,98 R$ 194,70 

6 Ficha pautada, gramatura 180 g/m², na cor branca. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente 
contendo 100 unidades. 

pct 15 R$ 5,10 R$ 76,50 

7 Fichário em acrílico com base metálica e tampa fumê. un 38 R$ 37,10 R$ 
1.409,80 

8 Formulário continuo LAB 4, impresso recibo lab4, com 
bloqueio, caixa com 2000 recibos 3 vias, medidas 
aprox.. 32x26x30. Pacote ou caixa com 200 unidades. 

cx 15 R$ 
672,20 

R$ 
10.083,00 

9 Formulário continuo, sem impressão, medindo aprox.. 
280 x 375 mm, com gramatura de 63 g/m², opacidade 
mínima de 63%, devendo atender todas as normas de 
acordo com a ABNT. Embalado em caixa ou pacote 
com 300 unidades. 

pct 15 R$ 18,50 R$ 277,50 

10 Índice telefônico, espiral, medindo 150x210 mm, com 
gramatura da capa e contracapa em cartão duplex de 
aprox.. 697 m/g², com forro em plástico, base 
celulósica recoberta de uma capa vinílica resistente, 
papel off-set com 80 folhas, em 4 cores. 

un 15 R$ 14,65 R$ 219,75 

11 Organizador de mesa, em poliestireno, com 
compartimento para lápis, lembretes, borracha e clips, 
formato retangular. 

un 38 R$ 10,55 R$ 400,90 

12 Polaseal para plastificação, medindo 80x110 mm, 
composto de poliéster na parte externa e polietileno 
na parte interna, espessura com 0,005 micras, 
embalado em saco plástico apropriado. 

un 75 R$ 13,02 R$ 876,50 

13 Prancheta acrílica, portátil, com prendedor de acrílico, 
na cor cristal. 

un 75 R$ 11,54 R$ 865,50 

14 PASTA PAPELÃO PLASTIFICA COM ELÁSTICO, 
Pasta c/ aba e elástico (papelão), cartão duplo, 

un 225 R$ 1,65 R$ 371,25 
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pesando 480 G/m2, no tamanho oficio (235 x 350)mm, 
com elástico, ilhoses de metal, cores diversas. 

17 LIVRO PONTO DIÁRIO, Livro de ponto diário, 
medindo (220x320)mm, capa pesando 1250/m2, 
revestida com papel Off-set plastificado, pesando 
90g/m2, em papel Off-set, com 100 folhas. 

un 53 R$ 22,15 R$ 
1.173,95 

18 LIVRO DE REGISTRO DE BENS PATRIMONIAIS, 
Livro de Registro de Bens Patrimoniais, 36 x 34 cm, 
capa dura. 

un 03 R$ 
400,00 

R$ 
1.200,00 

19 POST IT, Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo (76x76)mm, 
apresentado em bloco, na cor amarela, Contendo 100 
folhas. 

un 75 R$ 3,10 R$ 232,50 

20 POST IT - PCTE C/04 BLOCOS C/100 FLS CADA, 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com adesivo 
acrílico reposicionável, medindo (38x50)mm, sem 
pauta, validade 24 meses, na cor rosa, amarelo, verde 
e azul, em blocos individuais, apresentado em 
embalagem única com as 4 cores. 

pct 75 R$ 5,08 R$ 381,00 

21 PAPEL A4 DIPLOMATA - PCTE C/50 UNIDADES, 
Menor consumo de tinta e boa performance em 
técnicas de impressão como: off-set, tipografia, silk 
screen, hot-stamping, relevo seco, relevo americano, 
serigrafia, além de aceitarem acabamentos como 
laminação e corte e vinco. Dimensões: 21cm x 30cm x 
1cm Peso: 180 gr, branco. 

pct 53 R$ 15,58 R$ 825,74 

22 BOBINA PARA CALCULADORA - CX C/30 
UNIDADES, Medindo 57x30mm, 1 via, papel 
acetinado, pesando entre 60 a 65 G/m2, na cor 
branca. 

cx 15 R$ 59,55 R$ 893,25 

23 MOCHILA ESCOLAR, Mochila de Nylon ou Neoprene 
na parta externa e malha transpirável nas costas com 
canais de ventilação, medindo aproximadamente 
18x32x41,5cm (1 x a x P), zíper ou velcro, com no 
mínimo 1 bolso para guardar objetos, com reservatório 
antimicrobial para líquidos com capacidade de 1,5 
litros no mínimo, com formato anatômico com alças 
acolchoadas e reguláveis.  

un 19 R$ 
100,00 

R$ 
1.900,00 

24 MOCHILA PARA NOTBOOK, Mochila para Notebook, 
com tela de ate 15.4" e seus acessórios, do tipo 
mochila, tamanho externo 38 x 24 x 47 Cm, 
confeccionado em nylon tipo PVC de alta resistência e 
resistente a água, peso 1.5 Kg, cor preta, 
compartimento do Notebook acolchoado medindo 36 x 
5 x 29 cm, com bolso lateral com zíper, bolso dianteiro 
com suporte para canetas, cartão de visita e chaves, 
com suporte interno especial para transporte de mídia 

un 15 R$ 
640,00 

R$ 
9.600,00 
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tipo CD e DVD, com suporte para telefone celular 
removível, bolsos para MP3 ou CD player com saída 
para fone, com alças e compartimento para o 
Notebook acolchoadas, garantia 01 Ano.  

Valor Global do Lote: R$ 34.672,46 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais 
e quarenta e seis centavos) 

 
COTA RESERVADA ME/EPP/ME 

 
LOTE 7 

Ite
m  

Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Agenda permanente, costurada, medindo aprox. 
140x180mm, capa dura, pesando aprox.. 620 gramas, 
revestida em material sintético, folha pesando 56 g/m², 
papel off-set. Contendo no  mínimo 100 folhas. O 
material deverá estar de acordo com a Norma da 
ABNT. Deverá possuir certificado pelos selos do FSC 
ou CEFLORr. 

un 25 R$ 23,38 R$ 584,50 

2 Caderno ¼, espiral de arame galvanizado, contendo 
96 fls. Com capa dura pesando aprox.. 250 g/m², 
gramatura da folha 56 g/m². O material deverá estar 
de acordo com a Norma da ABNT. Deverá possuir 
certificado pelos selos do FSC ou CEFLOR. 

un 17 R$ 5,70 R$ 96,90 

3 Caderno universitário, capa dura, 1x1 matérias, 
espiral, contendo 96fls. Formato 200 mm x 275 mm.O 
material deverá estar de acordo com a Norma da 
ABNT. Deverá possuir certificado pelos selos do FSC 
ou CEFLOR. 

un 17 R$ 7,98 R$ 135,66 

4 Caneta esferográfica azul, corpo transparente, ponta 
com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com respiro e 
haste para fixação em bolso. Embalagem em caixa 
contendo 50 unidades. Na embalagem deverá conter 
informações sobre: composição, cor e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO.  

cx 12 R$ 34,00 R$ 408,00 

5 Caneta esferográfica preta, corpo transparente, ponta 
com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com respiro e 
haste para fixação em bolso. Embalagem em caixa 
contendo 50 unidades. Na embalagem deverá conter 
informações sobre: composição cor e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

cx 12 R$ 34,00 R$ 408,00 

6 Caneta esferográfica vermelha, corpo transparente, 
ponta com escrita de 0,7 mm à 1 mm, tampa com 
respiro e haste para fixação em bolso. Embalagem em 
caixa contendo 50 unidades. Na embalagem deverá 

cx 12 R$ 34,00 R$ 408,00 
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conter informações sobre: composição, cor e 
informações do fabricante. Produto deverá conter 
certificação do INMETRO. 

7 Caneta Hidrográfica 12 cores, produzida em resina 
termoplásticas, ponta em poliéster com 
aproximadamente 3mm. Tampa antiasfixiante Tinta 
atóxica lavável à base de água, corante e umectante. 
Embalagem em estojo plástico ou cartonado 
resistente contendo dados de identificação do 
fabricante e composição. Produto deverá estar dentro 
do prazo de validade. Na embalagem deverá conter a 
marca do fabricante e a informação lavável gravada e 
estar de acordo com a norma ASTM D 4236 e 
certificação compulsória do INMETRO. Deverá constar 
na embalagem do produto dados de identificação do 
fabricante. 

pct 07 R$ 34,00 R$ 238,00 

8 Caneta marca texto fluorescente, corpo em resina 
termoplástica, ponta de fibra e tinta a base de glicol. 
Ponta larga chanfrada, com traço para destacar, largo 
e sublinhar, fino. Multiuso. Embalagem em caixa ou 
pacote plástico contendo 6cores variadas. Na 
embalagem deverá conter informações sobre: 
composição data de validade, cores e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

cx 20 R$ 5,90 R$ 118,00  

9 Caneta marca texto na cor amarela, fluorescente, 
corpo em resina termoplástica, ponta de fibra e tinta a 
base de glicol. Ponta larga chanfrada, com traço para 
destacar, largo e sublinhar, fino. Multiuso. Embalagem 
em caixa de papelão contendo 12unidades. Na 
embalagem deverá conter informações sobre: 
composição data de validade, cores e informações do 
fabricante. Produto deverá conter certificação do 
INMETRO. 

cx 20 R$ 14,54 R$ 290,80 

10 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4 mm. Cor: Azul. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 
cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

cx 03 R$ 25,90 R$ 77,70 

11 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4mm.Cor: Vermelho. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 

cx 02 R$ 25,90 R$ 51,80 
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cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

12 Caneta marcadora para quadro branco, corpo em 
resina termoplástica, tinta à base de álcool, com 
solventes e corantes orgânicos, ponta sintética. 
Secagem rápida. Ponta de 4mm.Cor: Preto. 
Acondicionada em caixa de papelão com 12 unidades 
de cor única. Constar na embalagem: composição, 
cor, data de validade, marca e informações do 
fabricante. 

cx 02 R$ 25,90 R$ 51,80 

13 Caneta marcadora permanente, corpo em resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, com solventes e 
corantes orgânicos, ponta sintética. Secagem rápida. 
Ponta chanfrada 3 a 4 mm. Recarregável. Formato 
anatômico. Cor: Vermelha. Acondicionada em caixa de 
papelão com 12 unidades de cor única. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

cx 05 R$ 24,65 R$ 123,25 

14 Caneta marcadora permanente, corpo em resina 
termoplástica, tinta à base de álcool, com solventes e 
corantes orgânicos, ponta sintética. Secagem rápida. 
Ponta chanfrada 3 a 4 mm. Recarregável. Formato 
anatômico. Cor: Azul. Acondicionada em caixa de 
papelão com 12 unidades de cor única. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

cx 05 R$ 24,65 R$ 123,25 

15 Caneta retroprojetora, na cor azul, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante.  

un 12 R$ 10,92  R$ 131,04 

16 Caneta retroprojetora, na cor preta, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 07 R$ 10,92 R$ 76,44 

17 Caneta retroprojetora, na cor vermelha, utilizado para 
escritas em CD/DVD, corpo em resina termoplástica, 
tinta à base de álcool, solventes e corantes orgânicos. 
Ponta sintética de 2 mm, com secagem rápida. 
Embalagem com 6 unidades, devera constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 07 R$ 10,92 R$ 76,44 
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18 Cartolina medindo aprox.. 50 x 66 nas cores: branca, 
amarela, rosa, vermelho, verde claro e azul claro, 
produzida a partir de composição de celulose 
branqueada de fibras curtas, gramatura 150 g/m2. O 
produto deverá vir embalado em papel kraft com nome 
do fabricante impresso, contendo 100 unidades.  

pc 80 R$ 45,70 R$ 
3.656,00 

19 Lápis de cor com 12 cores, formato sextavado, 
atóxico, ponta resistente. Composto de madeira 
reflorestada, pigmentos e cera. Embalagem cartonada 
contendo 12 cores vibrantes. Constar na embalagem: 
composição, cor, data de validade, marca e 
informações do fabricante. Produto deverá conter 
certificação do INMETRO. 

cx 12 R$ 3,00 R$ 36,00 

20 Lápis preto nº 2, corpo em madeira reflorestada, 
sextavado.  Embalado em caixa/estojo/pacote 
contendo 12 unidades. certificação do INMETRO. 
Constar na embalagem: composição, cor, data de 
validade, marca e informações do fabricante. Produto 
deverá conter certificação do INMETRO.  

cx 12 R$ 2,40 R$ 28,80 

21 Lapiseira 0.5mm. Corpo de resina termoplástica, com 
ponta, tampa e clip em metal. Escrita macia e 
confortável. Com borracha. Constar na embalagem: 
composição marca e informações do fabricante. 

un 07 R$ 2,85 R$ 19,95 

22 Lapiseira 0.7mm. Corpo de resina termoplástica, com 
ponta, tampa e clip em metal. Escrita macia e 
confortável. Com borracha. Constar na embalagem: 
composição marca e informações do fabricante. 

un 07 R$ 2,85 R$ 19,95 

23 Livro ata horizontal medindo aprox. 205x2397 mm, 
capa pesando aprox. 1250 g/m², com no mínimo 100 
folhas. 

un 17 R$ 13,65 R$ 232,05 

24 Livro protocolo de correspondência, medindo aprox. 
145x205mm. Capa pesando aprox. 125 g/m², 
revestida com papel off-set plastificado, pesando 80 
g/m², com no mínimo 96 folhas. 

un 07 R$ 11,72 R$ 82,04 

25 Mina de grafite 0.5. Acondicionado em tubo plástico 
transparente contendo 12 unidades. 

cx 05 R$ 0,58 R$ 2,90 

26 Mina de grafite 0.7. Acondicionado em tubo plástico 
transparente contendo 12 unidades. 

pct 05 R$ 0,58 R$ 2,90 

27 Papel carbono, na cor azul pacote com 100 unidades. un 02 R$ 29,56 R$ 59,12 

28 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Preta. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 17 R$ 2,10 R$ 35,70 

29 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de un 12 R$ 2,10 R$ 25,20 
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álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Vermelha. Constar 
na embalagem: composição, cor, data de validade, 
marca e informações do fabricante. 

30 Pincel atômico, ponta grossa, chanfrada, à base de 
álcool, tinta lavável com secagem rápida e carga de 
longa duração. Recarregável. Cor Azul. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 17 R$ 2,10 R$ 35,70 

31 Tinta para pincel atômico, na cor azul, acondicionado 
em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base de álcool etílico, 
com corantes, aditivos e resinas. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 05 R$ 4,95 R$ 24,75 

32 Tinta para pincel atômico, na cor preta, acondicionado 
em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base de álcool etílico, 
com corantes, aditivos e resinas. Constar na 
embalagem: composição, cor, data de validade, marca 
e informações do fabricante. 

un 05 R$ 4,95 R$ 24,75 

33 Tinta para pincel atômico, na cor vermelha, 
acondicionado em frasco de 20 a 37 ml. Tinta à base 
de álcool etílico, com corantes, aditivos e resinas. 
Constar na embalagem: composição, cor, data de 
validade, marca e informações do fabricante. 

un 05 R$ 4,95 R$ 24,75 

34 Umedecedor de dedos, suporte de plástico contendo 
12 gr. Composto de acido graxo, glicóis, corante e 
essência. 

un 25 R$ 1,50 R$ 37,50 

Valor Global do Lote: R$ 7.747,64 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e 
sessenta e quatro centavos) 

 
LOTE 8 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Alfinete para mapa, redondo, confeccionado em 
resina termoplástica, cabeça de aproximadamente 
6,2mm. Cores sortidas. Acondicionado em caixa ou 
pacote contendo 50 unidades com informações sobre 
o produto e fabricante.5 

pct 03 R$ 3,72 R$ 11,16 

2 Almofada para carimbo, em feltro e estojo plástico, 
sem tinta, tamanho numero 2. 

un 25 R$ 3,10 R$ 77,50 

3 Apagador para quadro branco, corpo em resina 
termoplástica e feltro, com encaixe para 2 
marcadores.  

un 05 R$ 3,30 R$ 16,50 

4 Barbante cru, 100% algodão, com 8 fios, rolo com 
aproximadamente 700 gramas, com no mínimo 300 

rl 17 R$ 16,00 R$ 272,00 
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metros. 
5 Clips para papéis, número 2/0 em aço paralelo 

galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

cx 25 R$ 7,80 R$ 195,00 

6 Clips para papéis, número 3/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

cx 17 R$ 7,80 R$ 132,60 

7 Clips para papéis, número 4/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 25 R$ 7,80 R$ 195,00 

8 Clips para papéis, número 6/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 25 R$ 7,80 R$ 195,00 

9 Clips para papéis, número 8/0 em aço paralelo 
galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço 
revestido. Constar na embalagem: código de barras 
marca quantidade e dados de identificação do 
fabricante. 

un 17 R$ 7,80 R$ 132,60 

10 Estilete largo, cabo em poliestireno, com trava, 
formato anatômico, com 9 mm de largura. 

un 17 R$ 1,50 R$ 25,50 

11 Extrator de grampo, confeccionado em chapa de aço 
carbono galvanizado, possuindo ponta chata 
arredondada, abas laterais dobradas formando 
curvatura apropriada para apoio dos dedos e 
garantindo ainda o reforço da inclinação principal, 
possibilitando o mínimo esforço do manuseio. Deverá 
ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas 
bordas para não causar ferimentos, nem tão pouco 
ranhuras ou recortes no papel; devendo ainda 

un 90 R$ 2,00 R$ 180,00 
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possuir furação na extremidade do corpo. 
12 Fita adesiva dupla face, medindo aproximadamente 

18 mm x 30 m, produzida em polipropileno e enrolada 
em círculo de papel, utilizada para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de 
pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, 
consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base  de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 50 R$ 7,58 R$ 379,00 

13 Fita adesiva transparente, medindo 
aproximadamente 12 mm x 50 m, produzida em filme 
de bopp enrolada em círculo de papel, utilizada para 
trabalhos escolares, fechamento de envelopes, 
lacração de pacotes leves, fechamento de sacos 
plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base  de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 50 R$ 1,20 R$ 60,00 

14 Fita adesiva transparente, medindo 
aproximadamente 48 mm x 50 m, produzida em filme 
de bopp enrolada em círculo de papel, utilizada para 
trabalhos escolares, fechamento de envelopes, 
lacração de pacotes leves, fechamento de sacos 
plásticos, consertos, reformas, emendas, reparos, 
identificações, vedações, etc. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo acrílico á base  de água. 
Deverá constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 
Registro no INMETRO. 

un 50 R$ 3,58 R$ 179,00 

15 Fita crepe adesiva, medindo aproximadamente 48mm 
x 50 m, produzida em filme de bopp enrolada em 
círculo de papel, utilizada para mascaramento de 
pinturas, trabalhos escolares, fixação, proteção e 
enfaixamentos. Composição: papel crepado saturado 
na cor branca, coberto com adesivo à base de 
borracha e resinas. Deverá constar na embalagem: 
marca, código de  barras e dados de identificação do 
fabricante. Registro no INMETRO. 

un 50 R$ 9,56 R$ 478,00 

16 Grampeador de mesa, longo alcance, estrutura 
metálica, para diversos tipos de grampo. Com 
capacidade mínima para grampear até 100 folhas. O 
produto deverá estar acondicionado individualmente 
em saco plástico e embalado individualmente em 

un 17 R$ 39,78 R$ 676,26 
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caixa contendo marca, modelo, capacidade de folhas, 
capacidade de grampos, código de barras e 
informações  do fabricante. 

17 Grampeador metálico com lâmina de segurança, 
dispositivo de trava e duas posições para fixação, 
grampo 26/6 e capacidade para grampear de até 25 
folhas. Dimensão da base próxima de 132 mm x36 
mm com marca e modelos de grampos em alto 
relevo. O produto deverá estar acondicionado 
individualmente em saco plástico e embalado 
individualmente em caixa contendo marca, modelo, 
capacidade de folhas, capacidade de grampos, 
código de barras e informações do fabricante. 

un 50 R$ 9,76 R$ 488,00 

18 Grampeador, tipo alicate para grampo 24/6 e 26/6. 
Estrutura em metal com pintura eletroestática, cabo 
anatômico. Medida aproximada 18 cm. Com 
capacidade para grampear até 30 folhas. O produto 
deverá estar acondicionado individualmente em saco 
plástico e embalado individualmente em caixa 
contendo marca, modelo, capacidade de folhas, 
capacidade de grampos, código de barras e 
informações do fabricante. 

un 17 R$ 19,40 R$ 329,80 

19 Grampo para grampeador 23/10, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

un 12 R$ 16,34 R$ 196,08 

20 Grampo para grampeador 23/13, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 12 R$ 21,68 R$ 260,16 

21 Grampo para grampeador 23/24, caixa com 1000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 05 R$ 30,00 R$ 150,00 

22 Grampo para grampeador 23/8, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 05 R$ 16,52 R$ 82,60 

23 Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 cx 37 R$ 4,16 R$ 153,92 
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unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

24 Grampo para grampeador 9/8, caixa com 5000 
unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser nacional, 
fabricado com arame de aço galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

cx 05 R$ 15,64 R$ 78,20 

25 Grampo tipo “U”, em alumínio, utilizado em pasta 
arquivo morto. Acondicionado em caixa ou pacote 
contendo 50 unidades com informações sobre o 
produto e fabricante. 

pct 07 R$ 25,00 R$ 175,00 

26 Grampo trilho 75 gr, confeccionado em polipropileno, 
na cor branca. Medindo aprox. 300mm. Para até 600 
folhas. Acondicionado em caixa ou pacote contendo 
50 unidades. 

pct 25 R$ 16,90 R$ 422,50 

27 Grampo trilho metal, em chapa de aço, não enferruja. 
Medindo aprox. 20 mm. Para até 200 folhas. 
Acondicionado em caixa ou pacote contendo 50 
unidades. 

cx 05 R$ 9,00 R$ 45,00 

28 Grampo trilho, confeccionado em polipropileno, na 
cor branca. Medindo aprox. 80 mm. Para até 200 
folhas. Acondicionado em caixa ou pacote contendo 
50 unidades. 

pct 25 R$ 11,00 R$ 275,00 

29 Grampo trunfo, trançado, nº 2, niquelado. 
Acondicionado em caixa ou pacote contendo 50 
unidades com informações sobre o produto e 
fabricante. 

cx 07 R$ 5,80 R$ 40,60 

30 Percevejo latonado em metal, caixa com 100 
unidades. 

cx 17 R$ 4,48 R$ 76,16 

31 Perfurador, 2 furos, estrutura em aço com pintura 
especial na cor prata ou preta, resistente, base 
plástica protetora e sistema de esvaziar confetes. 
Capacidade para perfurar até 25 folhas de papel 
sulfite de até 75g/m²perfuração com distância entre 
centro de furos de 80 mm. O produto deverá ser 
acondicionado individualmente em saco plástico e 
reembalado em caixa unitária com marca 

un 17 R$ 36,04 R$ 612,68 

32 Perfurador, 2 furos, estrutura em aço com pintura 
especial na cor prata ou preta, resistente, base 
plástica protetora e sistema de esvaziar confetes. 
Capacidade para perfurar até 40 folhas de papel 
sulfite de até 75g/m², perfuração com distância entre 

un 17 R$ 52,52 R$ 892,84 
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centro de furos de 80 mm. O produto deverá ser 
acondicionado individualmente em saco plástico e 
reembalado em caixa unitária com marca 

33 Quadro branco medindo aprox.. 1,20 x 90 cm, com 
moldura de alumínio. 

un 05 R$ 15,76 R$ 78,80 

34 Quadro de aviso de cortiça, com garantia de 6 
meses, medidas aproximadas 80 x 1,20 cm com 12 
mm de espessura e moldura em madeira. 

un 05 R$ 
103,10  

R$ 515,50 

35 Suporte para fita adesiva, modelo 2 em 1, parafitas 
pequenas e grandes, fabricado em plástico durável, 
lâmina aço inox de alta durabilidade, garras para fixar 
o refil, encaixe simples na troca de refil, caixa com 1 
unidade para fitas de 12 mm x 10 m , 12 mm x 33 m 
e 12 mm x 65 m. Deverá estar acondicionado em 
caixa de papelão, embalado individualmente, e 
constar na embalagem dados do produto e do 
fabricante  

un 17 R$ 15,76 R$ 267,92 

36 Tinta para carimbo na cor azul, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox..42 
ml. 

un 25 R$ 2,60 R$ 65,00 

37 Tinta para carimbo na cor preto, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox.. 42 
ml. 

un 12 R$ 2,60 R$ 31,20 

38 Tinta para carimbo na cor vermelho, a base de água, 
acondicionado em embalagem contendo aprox..42 
ml. 

un 07 R$ 2,60 R$ 18,20 

39 Tinta guache 37 ml, cores vivas, variadas e 
brilhantes, tintas miscíveis entre si e solúveis em 
água. Produto pronto para uso. Não tóxico. Caixa 
com 6 unidades certificado pelo Inmetro a empresa 
devera apresentar junto com amostra o certificado de 
toxicologia e certificado do Inmetro. 

un 07 R$ 3,20 R$ 22,40 

Valor Global do Lote: R$ 8.482,68 (oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e oito centavos) 

 
LOTE 9 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Apontador para lápis com coletor em plástico 
transparente e resistente a quebra. O Apontador 
deverá ser encaixado ao coletor sendo todo em metal 
com lâmina afiada e 1 furo para lápis de diâmetro 
padrão. 

un 25 R$ 0,88 R$ 22,00 

2 Arquivo morto em papelão, na cor pardo, medindo 
aproximadamente 38,5 mm x 30,5 mm e 18,5 mm de 

pct 62 R$ 51,50 R$ 
3.193,00 
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lombada, constar impresso nas três partes do corpo 
do produto: campo para inclusão de referência, local, 
mês e conteúdo. Pacote com 25 unidades. 

3 Arquivo morto em polionda, medindo 
aproximadamente 350x245x135mm, na cor azul. 
Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: 
campo para inclusão da referência, local, mês, prazo 
e conteúdo. 

un 50 R$ 4,10 R$ 205,00 

4 Borracha branca macia, número 20, indicada para 
apagar escritas a lápis, acondicionadas em caixa de 
papelão contendo 20 unidades. O produto deverá ser 
atóxico. Composição: borracha natural, borracha 
sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência. 
Deverá constar na embalagem: marca código de 
barras e dados de identificação do fabricante. 

un 20 R$ 0,46 R$ 9,20 

5 Cola em bastão, na cor branca, acondicionado em 
frasco plástico de polipropileno, com tampa abre e 
fecha fundo suspenso rosqueável, contendo 40g. 
Possuir impresso em seu corpo: marca código de 
barras e composição. O produto deverá ser 
acondicionado em base plástica de auto encaixe, com 
filme plástico transparente, contendo 12 unidades. 
Composição: à base de pva, altamente aderente s/ 
glicerina. Constar na embalagem externa: código de 
barras e marca. prazo de validade superior a 01 (um) 
ano, no mínimo, a partir da data da entrega do 
material. 

pct 17 R$ 30,04 R$ 510,68 

6 Cola liquida branca 37g a 40g, lavável, para uso 
escolar composição: resina de pva, produto atóxico; 
frasco pet reciclado retangular, bico aplicador 
econômico, tampa de rosca. Acondicionado em caixa 
contendo 12 unidades. Prazo de validade superior a 
01 (um) ano, no mínimo, a partir da data da entrega 
do material. 

cx 17 R$ 9,35 R$ 158,95 

7 Corretivo líquido à base de água, com ponta de 
esponja, contendo 18ml, possuindo fórmula 
equilibrada e duradoura com secagem rápida e 
perfeita cobertura para uso em textos impressos, 
traços de tinta esferográfica e fotocópias, com 
dispositivo interno de esfera misturadora para melhor 
a consistência do produto antes da sua utilização. 
Caixa com 12 unidades contendo marca, código de 
barras, validade, composição e dados de identificação 
do fabricante. 

cx 25 R$ 15,45 R$ 386,25 

8 Escalímetro triangular medindo 30 cm. un 01 R$ 37,20 R$ 37,20 

9 Espelho para pasta suspensa, em polipropileno, 
transparente medida aproximada 70x30x8 mm, com 

pct 25 R$ 7,68 R$ 192,00 
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etiqueta branca off-set g/m², para impressão em 
formato A4. Pacote com 50 unidades. 

10 Pasta arquivo registrador AZ cor preta, tamanho A4, 
lombada larga, produzido em cartão revestido de 
plástico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade, possuir 2 argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 
fabricante e do produto, código de barras. 

un 75 R$ 17,76 R$ 
1.332,00 

11 Pasta arquivo registrador AZ cor preta, tamanho 
ofício, lombada larga, produzido em cartão revestido 
de plástico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade, possuir 2 argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 
fabricante e do produto, código de barras. 

un 50 R$ 17,76 R$ 888,00 

12 Pasta arquivo registrador AZ cor tigrado, tamanho A4, 
lombada larga, produzido em cartão revestido de 
plastico externamente e internamente e metal, alta 
resistência e durabilidade,possuir 2argolas internas 
em formato semicircular (D) ,com trava abre e fecha 
ter acabamento niquelado na parte inferior, na parte 
superior na lombada conter visor plástico em pvc e 
etiqueta não adesiva para inclusão de dados. O 
produto devera conter na embalagem dados do 
fabricante e do produto, código de barras. 

un 25 R$ 13,36 R$ 334,00 

13 Pasta canaleta, confeccionado em polipropileno, na 
cor cristal, tamanho A4. 

un 25 R$ 1,75 R$ 43,75 

14 Pasta catálogo a/4 c/ 50 sacos. Confeccionado em 
polipropileno 100% reciclado, capa composta por 
polipropileno pré-granulado preto. Chapa impressa 
couro/fosco, com impressão de logo ecoline em off 
set bicolor, sacos plásticos para pasta catálogo a/4 
liso 0,12 x 450 x 310 em polipropileno virgem com 
solda central em máquina ultrassônica. 

un 12 R$ 13,10 R$ 157,20 

15 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, 
espessura de 55mm, no tamanho ofício, medindo 
aprox. 245x335x17mm. Deverá ser de cor no estilo 
transparência. Com etiqueta com dados do produto e 
fabricante. 

un 12 R$ 4,18 R$ 50,16 

16 Pasta com aba e elástico, em polipropileno, tamanho un 25 R$ 1,76 R$ 44,00 
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A4. Deverá ser de cor no estilo transparência. Com 
etiqueta com dados do produto e fabricante. 

17 Pasta de papelão plastificada com grampo trilho 
plástico, tamanho ofício, pesando no mínimo 200 
g/m². 

un 75 R$ 1,50 R$ 112,50 

18 Pasta L, em polipropileno, transparente, com 
espessura mínima de 0,15 micras. Tamanho ofício. 
Acondicionado em pacote com 10 unidades, com 
informações sobre o produto. 

un 17 R$ 8,90 R$ 151,30 

19 Pasta para processo, com grampo trilho em metal ou 
plástico medindo aprox. 33x21cm. 

un 125 R$ 1,60 R$ 200,00 

20 Pasta suspensa kraft completa, gramatura 
aproximada 170g. Cada pasta deverá vir 
acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo 
plástico e duas hastes plásticas, sendo que os 
mesmos deverão ser embalados em saco plástico 
transparente devidamente lacrado. O produto deverá 
ser acondicionado em embalagem de papelão 
resistente, contendo 50 unidades, com as seguintes 
informações impressas: código de barras, quantidade, 
marca e dados de identificação do fabricante. 

pct 125 R$ 82,40 R$ 
10.300,00 

21 Pasta suspensa kraft completa, gramatura 
aproximada 240g. Cada pasta deverá vir 
acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo 
plástico e duas hastes plásticas. 

un 150 R$ 1,65 R$ 247,50 

22 Régua de madeira 1 metro. un 05 R$ 4,75 R$ 23,75 

23 Régua plástica medindo 30 cm transparente, 
impressão perfeita injetada em poliestireno, super 
resistente com rebaixo central para guiar leitura de 
textos. Dimensões aproximadas 310 x 34 x 3mm. 
Deverá constar na embalagem do produto dados de 
identificação do fabricante. 

un 25 R$ 1,90 R$ 47,50 

24 Tesoura escolar com ponta arredondada, medindo 
entre 135 mm de comprimento, contendo régua em 
sua lâmina, cabo plástico anatômico para maior 
segurança. Composição: Cabo em resina 
termoplástica e lâmina em aço inoxidável. O produto 
acondicionado em blister, na embalagem devera 
conter informações sobre o produto e fabricante. O 
produto deverá ser certificado pelo Inmetro. 

un 07 R$ 4,30 R$ 30,10 

25 Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço 
inoxidável, medindo aproximadamente 18 cm, 
acondicionada em blister transparente, para fácil 
visualização do produto. Indicado somente para 
adultos. Deverá conter na embalagem: código de 
barras e medida. 

un 12 R$ 4,14 R$ 49,68 
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Valor Global do Lote: R$ 18.725,72 (dezoito mil setecentos e vinte e cinco reais e 
setenta e dois centavos) 

 
LOTE 10 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Envelope ofício, branco, sem CEP, confeccionado em 
offset, modelo sem impressão. Caixa ou pacote com 
100 unidades. 

cx 17 R$ 38,40 R$ 652,80 

2 Envelope tipo saco branco 24x34, em papel off-set 
pesando aprox.. 110 g/m², modelo sem impressão. 
Caixa com 250unidades.  

cx 17 R$ 83,80 R$ 
1.424,60 

3 Envelope tipo saco kraft 18x24, em papel kraft  
calandrado, pardo, pesando aprox.. 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

cx 17 R$ 36,10 R$ 613,70 

4 Envelope tipo saco kraft 26x36, em papel kraft, cor 
natural, pesando aprox.. 80 g/m². Caixa com 250 
unidades. 

cx 17 R$ 60,26 R$ 
1.024,42 

5 Envelope tipo saco kraft 31x41, confeccionado em 
papel 100% reciclado, pesando aprox.. 90 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

cx 17 R$ 
106,30 

R$ 
1.807,10 

6 Etiqueta A5Q66115 – pacote com 36 unidades, 
retangular, adesivo permanente, tamanho 66x115 
mm.3 etiquetas por folha. 

pct 05 R$ 6,90 R$ 34,50 

7 Etiqueta, medindo aprox.. 89x36,5, 8 etiquetas por 
folha, 1 carreira. Caixa ou pacote com 4000 etiquetas. 

pct 02 R$ 
133,95 

R$ 267,90 

Valor Global do Lote: R$ 5.825,02 (cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e dois 
centavos) 

 
LOTE 11 

Item  Descrição Un Qtd Valor 
Unit. 

Valor 
Global 

1 Bateria alcalina 9 V. un 12 R$ 4,76 R$ 57,12 

2 Calculadora eletrônica, n° dígitos 12, tipo mesas, 
aplicação financeira fonte alimentação 
eletricidade/bivolt, características adicionais visora. 
Garantia mínima de 6 meses a partir da data da 
entrega. Acondicionado em embalagem apropriada 
com informações (manual de instrução) do produto. 

un 12 R$ 
195,00 

R$ 
2.340,00 

3 Calculadora eletrônica, n° dígitos 14, tipo mesas, 
aplicação financeira fonte alimentação 
eletricidade/bivolt, características adicionais visora. 
Garantia mínima de 12 meses a partir da data da 
entrega. Acondicionado em embalagem apropriada 
com informações (manual de instrução) do produto. 

un 05 R$ 
195,00 

R$ 975,00 
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4 Cartucho de tinta HP97, original ou compatível. 
Colorido. 

un 01 R$ 70,00 R$ 70,00 

5 Cartucho de tinta HP98, original ou compatível. Preto. un 01 R$ 52,00 R$ 52,00 

6 CD-RW 700 MB, para gravação de áudio e dados 
ópticos, regravável, capacidade para 80 minutos, 
velocidade de 4x. 

un 17 R$3,82  R$ 64,94 

7 DVD-RW 4,7 GB para gravação de áudio e vídeo, 
tipo óptica, regravável, velocidade de 2x. 

un 17 R$ 5,10 R$ 86,70 

8 Fita para impressora matricial, modelo compatível ou 
original: EPSON fx2190. 

un 07 R$ 21,20 R$ 148,40 

9 Fita para impressora matricial, modelo compatível ou 
original: EPSON fx2180. 

un 01 R$ 31,16 R$ 31,16 

10 Fita para máquina de escrever elétrica do tipo IBM 
761. 

un 01 R$ 5,18 R$ 5,18 

11 PEN DRIVE 16 GB, usb 3.0, velocidade de 
transferência de até 100 mb/s, com garantia mínima 
de 12 meses. 

un 25 R$ 40,50 R$ 
1.012,50 

12 PEN DRIVE 32 GB, usb 3.0, com garantia mínima de 
12 meses. 

un 03 R$ 58,15 R$ 174,45 

13 Pilha AA pacote com 4 unidades. pct 12 R$ 2,00 R$ 24,00 

14 Pilha AAA pacote com 4 unidades. pct 12 R$ 2,00 R$ 24,00 

Valor Global do Lote: R$ 5.065,45 (cinco mil sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos) 

 
LOTE 12 

Ite
m  

Descrição Un Qtd Valor 
Unit 

Valor 
Global 

1 Caixa de correspondência tripla articulável em acrílico 
transparente. 

un 12 R$ 49,95 R$ 599,40 

2 Elástico de látex pacote com 1 kg. pct 12 R$ 17,98 R$ 215,76 
3 Espiral para encadernação, fabricado em PVC semi-

rigido, na cor preta, medida aprox.. 29 mm. Pacote 
com 16 unidades. 

pct 12 R$ 8,16 R$ 97,92 

4 Espiral para encadernação, fabricado em PVC semi-
rigido, na cor preta, medida aprox.. 23 mm. Pacote 
com 60 unidades. 

pct 12 R$ 18,40 R$ 220,80 

5 Estojo escolar duplo, em nylon ou poliéster no formato 
retangular e fecho em zíper medindo 
aproximadamente  21x7x15 cm. 

un 05 R$ 12,98 R$ 64,90 

6 Ficha pautada, gramatura 180 g/m², na cor branca. 
Acondicionado em embalagem plástica transparente 
contendo 100 unidades. 

pct 05 R$ 5,10 R$ 25,50 
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7 Fichário em acrílico com base metálica e tampa fumê. un 12 R$ 37,10 R$ 445,20 
8 Formulário continuo LAB 4, impresso recibo lab4, com 

bloqueio, caixa com 2000 recibos 3 vias, medidas 
aprox.. 32x26x30. Pacote ou caixa com 200 unidades. 

cx 05 R$ 
672,20 

R$ 
3.361,00 

9 Formulário continuo, sem impressão, medindo aprox.. 
280 x 375 mm, com gramatura de 63 g/m², opacidade 
mínima de 63%, devendo atender todas as normas de 
acordo com a ABNT. Embalado em caixa ou pacote 
com 300 unidades. 

pct 05 R$ 18,50 R$ 92,50 

10 Índice telefônico, espiral, medindo 150x210 mm, com 
gramatura da capa e contracapa em cartão duplex de 
aprox.. 697 m/g², com forro em plástico, base 
celulósica recoberta de uma capa vinílica resistente, 
papel off-set com 80 folhas, em 4 cores. 

un 05 R$ 14,65 R$ 73,25 

11 Organizador de mesa, em poliestireno, com 
compartimento para lápis, lembretes, borracha e clips, 
formato retangular. 

un 12 R$ 10,55 R$ 126,60 

12 Polaseal para plastificação, medindo 80x110 mm, 
composto de poliéster na parte externa e polietileno 
na parte interna, espessura com 0,005 micras, 
embalado em saco plástico apropriado. 

un 25 R$ 13,02 R$ 325,50 

13 Prancheta acrílica, portátil, com prendedor de acrílico, 
na cor cristal. 

un 25 R$ 11,54 R$ 288,50 

14 PASTA PAPELÃO PLASTIFICA COM ELÁSTICO, 
Pasta c/ aba e elástico (papelão), cartão duplo, 
pesando 480 G/m2, no tamanho oficio (235 x 350)mm, 
com elástico, ilhoses de metal, cores diversas. 

un 75 R$ 1,65 R$ 123,75 

17 LIVRO PONTO DIÁRIO, Livro de ponto diário, 
medindo (220x320)mm, capa pesando 1250/m2, 
revestida com papel Off-set plastificado, pesando 
90g/m2, em papel Off-set, com 100 folhas. 

un 17 R$ 22,15 R$ 376,55 

18 POST IT, Recado auto adesivo, em papel Off-set, com 
adesivo acrílico reposicionável, medindo (76x76)mm, 
apresentado em bloco, na cor amarela, Contendo 100 
folhas. 

un 25 R$ 3,10 R$ 77,50 

19 POST IT - PCTE C/04 BLOCOS C/100 FLS CADA, 
Recado auto adesivo, em papel Off-set, com adesivo 
acrílico reposicionável, medindo (38x50)mm, sem 
pauta, validade 24 meses, na cor rosa, amarelo, verde 
e azul, em blocos individuais, apresentado em 
embalagem única com as 4 cores. 

pct 25 R$ 5,08 R$ 127,00 

20 PAPEL A4 DIPLOMATA - PCTE C/50 UNIDADES, 
Menor consumo de tinta e boa performance em 
técnicas de impressão como: off-set, tipografia, silk 
screen, hot-stamping, relevo seco, relevo americano, 

pct 17 R$ 15,58 R$ 264,86 
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serigrafia, além de aceitarem acabamentos como 
laminação e corte e vinco. Dimensões: 21cm x 30cm x 
1cm Peso: 180 gr, branco. 

21 BOBINA PARA CALCULADORA - CX C/30 
UNIDADES, Medindo 57x30mm, 1 via, papel 
acetinado, pesando entre 60 a 65 G/m2, na cor 
branca. 

cx 05 R$ 59,55 R$ 297,75 

22 MOCHILA ESCOLAR, Mochila de Nylon ou Neoprene 
na parta externa e malha transpirável nas costas com 
canais de ventilação, medindo aproximadamente 
18x32x41,5cm (1 x a x P), zíper ou velcro, com no 
mínimo 1 bolso para guardar objetos, com reservatório 
antimicrobial para líquidos com capacidade de 1,5 
litros no mínimo, com formato anatômico com alças 
acolchoadas e reguláveis. 

un 06 R$ 
100,00 

R$ 600,00 

23 MOCHILA PARA NOTBOOK, Mochila para Notebook, 
com tela de ate 15.4" e seus acessórios, do tipo 
mochila, tamanho externo 38 x 24 x 47 Cm, 
confeccionado em nylon tipo PVC de alta resistência e 
resistente a água, peso 1.5 Kg, cor preta, 
compartimento do Notebook acolchoado medindo 36 x 
5 x 29 cm, com bolso lateral com zíper, bolso dianteiro 
com suporte para canetas, cartão de visita e chaves, 
com suporte interno especial para transporte de mídia 
tipo CD e DVD, com suporte para telefone celular 
removível, bolsos para MP3 ou CD player com saída 
para fone, com alças e compartimento para o 
Notebook acolchoadas, garantia 01 Ano  

un 05 R$ 
640,00 

R$ 
3.200,00 

Valor Global do Lote: R$ 11.004,24 (onze mil quatro reais e vinte e quatro centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 26/08/2020 
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