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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 13/13 – Processo nº 52/2013 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda., Azul 
Esportes Comercial Limitada – EPP e Magali Garcia Santos - ME – Objeto: Registro de 
preços de materiais escolares e de escritório para a Secretaria de Educação. – Preço registrado 
para a Detentora Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda. (na seguinte ordem: item, qtd 
estimada, und, descrição, marca, valor unitário): 1 - 2.000 – Bloco - Bloco de papel tamanho 
A3, medindo 297 x 420 mm, para desenho contendo 20 folhas na cor branca. – Jandaia - R$ 
9,01; 2 - 3.000 – Unidade - Bloco para fichário com 96 folhas, simples. – Credeal - R$ 5,00; 3 
– 40 - Pacote Bloco recado auto-adesivo, em papel off-set, removível e reposicionável, sem 
pauta, medindo 76 x 102 mm, bloco com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, na 
cor amarela. – Jocar - R$ 3,94; 4 – 20 – Pacote - Bloco recado auto-adesivo, em papel off-set, 
removível e reposicionável, sem pauta; medindo 38 x 51 mm, pacote contendo 4 blocos com 
100 folhas cada, embalado em filme de polipropileno, na cor amarela. – Jocar - R$ 3,94; 5 - 
8.000 – Unidade - Caderno brochurão, Capa dura azul, costurado, contendo 96 folhas, formato 
200 mm x 275 mm, miolo 56 g/m² com pautas azuis e margens azuis. Contendo no mínimo 31 
pautas, sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel 115 
g/m² , papelão 780 g/m² e forro 120 g/m². Com aplicação de plastificação polietileno na capa. 
Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 15733:2009. – Jandaia -  R$6,62; 6 - 6.000 – 
Unidade - Caderno capa dura, Caderno brochura ¼, costurado, contendo 48 folhas, formato 
140 mm x 200 mm, miolo 56 g/m² com pautas azuis e margens azuis, contendo no mínimo 23 
pautas. Sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel 
115g/m² , papelão 780g/m² e forro 120g/m². Com aplicação de plastificação polietileno na 
capa. Deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 15733:2009. Cores diversas. – 
Jandaia - R$ 2,82; 7 - 5.000 – Unidade - Caderno Cartografia, Capa cartão duplex, espiral, 
contendo 96 fls. sem seda, formato 275mm x 200mm, miolo papel "reciclado ecológico" com 
no  mínimo 56g/m², capa e contracapa em papel cartão duplex com no mínimo 280  grs, com 
aplicação de verniz e espiral revestido em nylon de 0,80mm com acabamento Coil-Lock.. O 
produto deverá ser confeccionado em papel  reciclado ecológico produzido à partir da 
composição fibrosa 100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós consumo e 70% 
aparas  pré-consumo). Constar na contracapa informações do fabricante tais como:  CNPJ, 
nome, formato, tipo, n° de folhas e gramatura da capa e do miolo. O  material deverá estar de 
acordo com a Norma da ABNT. O licitante vencedor  deverá apresentar em até 02 (dois) dias 
úteis, após o término da sessão, certificado de que o fabricante do papel reciclado atende a 
NBR 15755/2009 da ABNT. – Jandaia - R$ 5,35; 8 1.000 – Unidade - Caderno espiral, tipo 
universitário 1 x 1, 96 folhas, capa dura, medindo 200 mm x 275 mm, capa e contra capa 
papelão 770 g/m², revestido em papel couchê 115 g/m², miolo 56 g/m², folhas de 
planejamento 63 g/m² e espiral galvanizado revestido. Sendo todo confeccionado em material 
off-set. – Jandaia - R$ 8,06; 9 1.000 – Unidade - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, 
tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 
partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. 
Cores diversas. – Pratiko - R$ 4,45; 10 - 5.000 – jogo – Capa para encadernação, 
confeccionada em lâmina de pp reciclado (polipropileno), superfície fosca na frente e lisa no 
verso, com espessura mínima de 30 micras e formato 220 x 307 mm, com acabamento em 
corte reto, nas cores cristal e preto. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) 
dias úteos após o término da sessão, laudo, emitido por laboratório credenciado pelo inmetro, 
determinando que o produto está conforme as exigências sobre toxicologia da norma abnt nbr 
15.236/2012. – Ecoplaca - R$ 0,78; 11 - 1.000 – Unidade - Cartolina laminada, medindo 48 



cm x 60 cm, pesando entre 120 g e 150 g, na cor azul. azul. – Cromus - R$ 0,90; 12 - 1.000 – 
Unidade - Cartolina laminada, medindo 48 cm x 60 cm, pesando entre 120 g e 150 g, na cor 
vermelha – Cromus - R$ 0,90; 13 - 1.000 – Unidade - Cartolina laminada, medindo 48 cm x 
60 cm, pesando entre 120 g e 150 g, na cor verde. – Cromus - R$ 0,90; 14 - 1.000 – Unidade - 
Cartolina laminada, medindo 48 cm x 60 cm, pesando entre 120 g e 150 g, na cor dourada. – 
Cromus - R$ 0,90; 15 - 1.000 – Unidade - Cartolina laminada, medindo 48 cm x 60 cm, 
pesando entre 120 g e 150 g, na cor prata. – Cromus - R$ 0,90; 16 – 200 – Unidade - 
Envelope com medidas aproximadas de 23 x 16 cm, na cor azul marinho. – Romitec - R$ 
0,68; 17 – 200 – Unidade - Envelope com medidas aproximadas de 23 x 16 cm, na cor bordô. 
– Romitec - R$ 0,68; 18 – 500 – Unidade - Envelope com medidas aproximadas de 23x16 cm, 
na cor branco metálico. – Romitec - R$ 1,16; 19 – 300 – Unidade - Envelope de papelaria, em 
papel Kraft, tipo saco, sem impressão, medindo 26 cm x 36 cm. – Scrity - R$ 0,32; 20 - 5.000 
– Unidade - Envelope tipo carta 23 cm x 11,5 cm, 75 g, branco, sem CEP. – Romitec - R$ 
0,14; 21 – 10 - Caixa Etiqueta adesiva para impressora Matricial, tam. carta 101,6 x 33,9 
branco, cx c/ 1400 unidades. – Polifix - R$ 78,03; 22 – 20 - Caixa Etiqueta auto-adesiva 
212,73 x 138,11, branca, caixa com 50 folhas, contendo cada folha 02 etiquetas. -  Polifix - R$ 
78,03; 23 – 10 - Caixa  - Etiqueta auto-adesiva Etiqueta adesiva em folha com 04 carreiras na 
medida 12,7 x 44,5 contendo 80 etiquetas por folha e 8.000 etiquetas por caixa com 100 
folhas.  - Polifix - R$ 78,03; 24 - 2.500 – Unidade - Folha de EVA emborrachadas, lavável, 
atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor azul escuro. Certificado 
pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 25 - 3.500 – Unidade - Folha de EVA emborrachadas, 
lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor verde escuro. 
Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 26 3.500 – Unidade - Folha de EVA 
emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor 
vermelho. Certificado pelo Inmetro.- Leo & Leo - R$ 2,90; 27 - 2.500 – Unidade - Folha de 
EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, 
na cor amarelo. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 28 - 3.500 – Unidade - Folha 
de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 
mm, na cor azul claro. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 29 3.500 – Unidade - 
Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm 
x 2 mm, na cor rosa. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 30 - 2.500 – Unidade - 
Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm 
x 2 mm, na cor branco. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 31 - 2.500 – Unidade 
- Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 
cm x 2 mm, na cor preto. Certificado pelo Inmetro.  - Leo & Leo - R$ 2,90; 32 - 2.500 – 
Unidade - Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 
cm x 40 cm x 2 mm, na cor salmão. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90 – 33 - 
2.500 – Unidade - Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea 
medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor lilás. Certificado pelo Inmetro - Leo & Leo - R$ 2,90; 
34 - 2.500 - Unidade Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura homogênea 
medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor marrom. Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo -  R$ 
2,90; 35 - 2.500 – Unidade - Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura 
homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor laranja. Certificado pelo Inmetro. - Leo & 
Leo - R$ 2,90; 36 - 2.500 - Unidade Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e textura 
homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor pele. Certificado pelo Inmetro. - Leo & 
Leo - R$ 2,90; 37 - 1.000 – Unidade - Folha de EVA emborrachadas, lavável, atóxica e 
textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor dourado brilhante. Certificado 
pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 38 - 1.000 - Unidade Folha de EVA emborrachadas, 
lavável, atóxica e textura homogênea medindo 60 cm x 40 cm x 2 mm, na cor prata brilhante. 
Certificado pelo Inmetro. - Leo & Leo - R$ 2,90; 39 – 40 – Unidade - Livro ata com 100 
folhas numeradas, sem margem, medindo aproximadamente 216x320mm, cor preta. - São 
Domingos - R$ 7,89; 40 – 40 – Unidade - Livro ata com 200 folhas numeradas, sem margem, 
medindo aproximadamente 216x320mm, cor preta. - São Domingos - R$ 14,70; 41 – 500- 



Pacote Papel A4, pesando 120 g, formato 210 mm x 297 mm, pacote com 25 folhas, várias 
cores. – FD - R$ 22,00; 42 - 5.000 - Unidade Papel almaço quadriculado, formato A4, com 56 
gramas. – Credeal - R$ 0,13; 43 - 1.500 - Unidade Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, 
pesando entre 93 a 113 g/m², na cor vermelho. - Art Floc - R$ 0,69; 44 - 1.500 – Unidade - 
Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², na cor verde. - Art Floc 
- R$ 0,69; 45 - 1.500 – Unidade - Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 
113 g/m², na cor amarelo. - Art Floc - R$ 0,69; 46 - 1.500 – Unidade - Papel camurça, 
medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², na cor branco. - Art Floc - R$ 0,69; 47 
- 1.500  - Unidade - Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², na 
cor preto. - Art Floc - R$ 0,69; 48 - 1.500 - Unidade Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, 
pesando entre 93 a 113 g/m², na cor azul claro. - Art Floc - R$ 0,69; 49 - 1.500 – Unidade - 
Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², na cor azul escuro. - 
Art Floc - R$ 0,69;  - 50 - 1.500 – Unidade - Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, 
pesando entre 93 a 113 g/m², na cor laranja. - Art Floc - R$ 0,69; 51 - 1.500 – Unidade - Papel 
camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 93 a 113 g/m², na cor marrom escuro. - Art 
Floc - R$ 0,69; 52 - 1.500 – Unidade - Papel camurça, medindo 60 cm x 40 cm, pesando entre 
93 a 113 g/m², na cor rosa. - Art Floc - R$ 0,69; 53 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples 
fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 
11%), na cor amarelo. – VMP - R$ 0,81; 54 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, 
pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%), na 
cor vermelho. – VMP - R$ 0,81; 55 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando 
entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%), na cor 
marrom. – VMP - R$ 0,81; 56 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando entre 
200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%), na cor verde. – 
VMP - R$ 0,81; 57 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 
220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%), na cor azul claro. – VMP - R$ 
0,81; 58 - 2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², 
medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%), na cor branco. – VMP - R$ 0,81; 59 - 
2.000 – Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 
cm x 66 cm, umidade entre (7% a 11%); na cor laranja. – VMP - R$ 0,81; 60 - 2.000 – 
Unidade - Papel cartão simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 
66 cm, umidade entre (7% a 11%); na cor preto. – VMP - R$ 0,81; 61 - 2.000 – Unidade - 
Papel cartão simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, 
umidade entre (7% a 11%); na cor rosa. – VMP - R$ 0,81; 62 - 2.000 – Unidade - Papel cartão 
simples fosco, pesando entre 200 g/m² e 220 g/m²; medindo 48 cm x 66 cm, umidade entre 
(7% a 11%), na cor azul escuro. – VMP - R$ 0,81; 63 - 2.000 – Unidade - Papel cartolina de 
papelaria, pesando 180 g/m², medindo 50 x 66 cm, na cor Amarela. – Bignardi - R$ 1,53; 64 - 
2.000 – Unidade - Papel cartolina de papelaria, pesando 180 g/m², medindo 50 x 66 cm, na 
cor Azul claro. – Bignardi - R$ 1,53; 65 - 4.000 – Unidade - Papel cartolina de papelaria, 
pesando 180 g/m², medindo 50 x 66 cm, na cor Branca. – Bignardi - R$ 1,53; 66 - 2.000- 
Unidade - Papel cartolina de papelaria, pesando 180 g/m², medindo 50 x 66 cm, na cor Rosa 
claro. – Bignardi - R$ 1,53; 67 - 2.000 – Folha - Papel cartolina de papelaria, pesando 180 
g/m², medindo 50 x 66 cm, na cor Verde claro. – Bignardi - R$ 1,53; 68 - 1.000 – Unidade - 
Papel celofane de papelaria, feito de polipropileno bi-orientado (Bopp), com gramatura de 18 
g/m², fornecido em folha de 20 micron, no tamanho 85 cm x 100 cm, na cor verde. – Cromus- 
R$ 1,32; 69 - 1.000 – Unidade - Papel celofane de papelaria, feito de polipropileno bi-
orientado (Bopp), com gramatura de 18 g/m², fornecido em folha de 20 micron, no tamanho 
85 cm x 100 cm, na cor amarelo. – Cromus - R$ 1,32 – 70 - 1.000 – Unidade - Papel celofane 
de papelaria, feito de polipropileno bi-orientado (Bopp), com gramatura de 18 g/m², fornecido 
em folha de 20 micron, no tamanho 85 cm x 100 cm, na cor azul. -  Cromus - R$ 1,32; 71 - 
1.000 – Unidade - Papel celofane de papelaria, feito de polipropileno bi-orientado (Bopp), 
com gramatura de 18 g/m², fornecido em folha de 20 micron, no tamanho 85 cm x 100 cm, na 
cor vermelho.  - Cromus - R$ 1,32; 72 - 1.000 – Unidade - Papel celofane de papelaria, feito 



de polipropileno bi-orientado (Bopp), com gramatura de 18 g/m², fornecido em folha de 20 
micron, no tamanho 85 cm x 100 cm, na cor transparente. – Cromus - R$ 1,32; 73 – 600 – 
Unidade - Papel color plus tamanho A-4, metálico. – Spiral - R$ 1,26; 74 - 2.500 – Unidade - 
Papel color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na 
cor branco. – FD - R$ 0,67; 75 - 2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura 
aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor laranja. -  FD - R$ 0,67; 76 - 2.500 – 
Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 
66 cm, na cor marrom. – FD - R$ 0,67; 77 - 2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, 
gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor rosa. – FD - R$ 0,67; 78 - 
2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 
48 cm x 66 cm, na cor Roxo. – FD - R$ 0,67; 79 - 2.500 – Unidade - Papel color set de 
papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor verde. – FD - 
R$ 0,67; 80 - 2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 
g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor vermelho. – FD - R$ 0,67; 81 - 2.500 – Unidade - Papel 
color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor 
amarelo. – FD - R$ 0,67; 82 - 2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura 
aproximada de 120 g/m², medindo 48 cm x 66 cm, na cor azul escuro. – FD - R$ 0,67; 83 - 
2.500 – Unidade - Papel color set de papelaria, gramatura aproximada de 120 g/m², medindo 
48 cm x 66 cm, na cor preto. – FD - R$ 0,67; 84 – 150 – Rolo - Papel contact, laminado de 
PVC auto-colante, protegido no verso por papel siliconado, padrão transparente, c/ 10m cada. 
De boa qualidade. – Vulcan -  R$ 85,19; 85 - 1.000 – Unidade - Papel crepom, medindo 0,48 
cm x 2.00 m, pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor vermelho. – VMP - R$ 0,72; 86  - 1.000 
– Unidade - Papel crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na 
cor lilás. – VMP - R$ 0,72; 87 - 1.000 – Unidade - Papel crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, 
pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor verde. – VMP - R$ 0,72; 88 - 1.000 – Unidade - Papel 
crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor azul claro. – 
VMP - R$ 0,72; 89 - 1.000 – Unidade - Papel crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando 
entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor azul turquesa. – VMP - R$ 0,72; 90 - 1.000 – Unidade - Papel 
crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor branco. – VMP - 
R$ 0,72; 91 - 1.000 – Unidade - Papel crepom, medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando entre 24 
g/m² e 28 g/m², na cor fantasia. – VMP - R$ 0,72; 92 - 1.000 – Unidade - Papel crepom, 
medindo 0,48 cm x 2.00 m, pesando entre 24 g/m² e 28 g/m², na cor amarelo. – VMP - R$ 
0,72; 93 – 100 – Rolo - Papel de presente em papel couchê, rolo medindo 40 cm x 100 m, 
motivos diversos. – VMP - R$ 62,84; 94 - 1.000 – Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm 
x 0,60 cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor amarelo. – Riacho - R$ 0,18; 95 - 1.000 – 
Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor 
azul claro. – Riacho - R$ 0,18; 96 - 1.000 – Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 
cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor.laranja. – Riacho - R$ 0,18; 97 - 1.000 – Unidade 
- Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor amarela. 
Pink. -  Riacho - R$ 0,18; 98 - 1.000 – Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, 
pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor verde. – Riacho - R$ 0,18; 99 - 1.000 – Unidade - 
Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor azul 
escuro - VMP - R$ 0,18; 100 - 1.000 – Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, 
pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor branco. – Riacho - R$ 0,18; 101 - 1.000 – Unidade - 
Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor preto. – 
Riacho - R$ 0,18; 102 - 1.000 – Unidade - Papel de seda, medindo 0,48 cm x 0,60 cm, 
pesando entre 18 g/m² e 20 g/m², na cor vermelho. – Riacho - R$ 0,18; 103 - 1.000 – Unidade 
- Papel dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na 
cor Verde. – VMP - R$ 0,35; 104 - 2.000 - Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 
g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor Amarelo. – VMP - R$ 0,35; 105- 
2.000 – Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 
cm x 60 cm na cor Azul escuro. – VMP - R$ 0,35; 106 - 2.000 – Unidade – Papel 
dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor 



Marrom. – VMP - R$ 0,35; 107 - 2.000 – Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 
g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor Preto. – VMP - R$ 0,35; 108 - 2.000 
– Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 
60 cm na cor Rosa. – VMP - R$ 0,35; 109 - 2.000 – Unidade - Papel dobradura/espelho, 
pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor Vermelho. – VMP - R$ 
0,35; 110 - 2.000 – Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, 
medindo 50 cm x 60 cm na cor . Azul claro. – VMP - R$ 0,35; 111 - 2.000 – Unidade - Papel 
dobradura/espelho, pesando 50 g/m² aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor 
Branco. – VMP - R$ 0,35; 112 - 2.000 – Unidade - Papel dobradura/espelho, pesando 50 g/m² 
aproximadamente, medindo 50 cm x 60 cm na cor Laranja. – VMP - R$ 0,35; 113 – 50 – 
Bloco - Papel flip chart Papel flip chart, sulfite medindo 640 mm x 880 mm, gramatura 75 
g/m², branca, deverá conter ranhuras universais para colocar em qualquer suporte. Bloco com 
50 folhas. – FD - R$ 65,09; 114 – 300 – Unidade - Papel fotográfico brilhante, A4, 210 mm x 
297 mm, pesando 150 g. – Sistem - R$ 1,53; 115 – 300 – Unidade - Papel fotográfico para 
laser, A4, 210 mm x 297 mm, 180 g.  - Sistem - R$ 2,27; 116 – 50 - Caixa Papel hectográfico, 
matriz para duplicadores a base de álcool no formato 22 cm x 33 cm. Área de entintamento 
21,5 cm x 31,5 cm com aproximadamente 150 cópias. Caixa contendo 100 folhas. - Hard 
Copy - R$ 47,75; 117 – 50 – Rolo - Papel Kraft Papel Kraft puro natural, em rolo pesando 80 
g/m², com 60 cm de largura e mínimo de 140 metros de comprimento. – Solipel - R$ 72,88; 
118 - 1.000 - Unidade - Papel laminado, medidas mínimas 59 cm x 45 cm, pesando entre 60 
g/m² e 63 g/m², na cor azul escuro. – Cromus - R$ 1,02; 119 - 1.000 – Unidade – Papel - 
laminado, medidas mínimas 59 cm x 45 cm, pesando entre 60 g/m² e 63 g/m², na cor prata. – 
Cromus - R$ 1,02; 120 - 1.000 – Unidade - Papel laminado, medidas mínimas 59 cm x 45 cm, 
pesando entre 60 g/m² e 63 g/m², na cor vermelho. -  Cromus - R$ 1,02; 121 - 1.000 – Unidade 
- Papel laminado, medidas mínimas 59 cm x 45 cm, pesando entre 60 g/m² e 63 g/m², na cor 
verde. – Cromus - R$ 1,02; 122 - 1.000 – Unidade - Papel laminado, medidas mínimas 59 cm 
x 45 cm, pesando entre 60 g/m² e 63 g/m², na cor ouro. – Cromus - R$ 1,02 – 123 - 1.000 – 
Unidade - Papel laminado, medidas mínimas 59 cm x 45 cm, pesando entre 60 g/m² e 63 g/m², 
na cor Pink. – Cromus - R$ 1,02; 124 – 30 – Rolo - Papel monolúcido Papel monolúcido 
gramatura 40 g/m², medindo 60 cm, rolo com no mínimo 8 kg. – Solipel - R$ 107,00; 125 - 
1.000 – Unidade - Papel Nacarado medindo 70 x 90 cm – Cromus - R$ 3,54; 126 – 250 – 
Unidade - Papel para desenho 150 g/m², med. 215 x 315, creme, em blocos com 20 folhas 
cada. -  Grafica Rangel - R$ 4,40; 127 – 500 – Unidade - Papel pedra medindo 
aproximadamente 50x60 cm. – VMP - R$ 0,44; 128 – 600 - Pacote Papel - Sulfite 40 Kg, 
branco, pacote c/ 50 folhas. -  FD - R$ 6,24; 129 – 400 – Pacote - Papel sulfite de papelaria, 
gramatura 75 g/m², formato A3, medindo (297 x 420) mm, alvura mínima de 90%, opacidade 
mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi, corte rotativo, PH 
alcalino cor branca, embalagem revestida em Bopp, com certificação ambiental FSC ou 
Cerflor, pacote contendo 500 folhas.  - Chamex - R$ 41,90; 130 – 100 – Pacote - Papel sulfite 
A4 (210 x 297mm), pesando 75 g/m², reciclado, produzido à partir da composição fibrosa 
100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo). 
Embalado em pacote plástico transparente, selado, que contenha informações de marca, 
tamanho e gramatura. Pacote contendo 100 folhas. O licitante vencedor deverá apresentar em 
até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, certificado de que o fabricante do papel 
reciclado atende a NBR 15755/2009 da ABNT. – Jandaia -  R$ 4,63; 131 – 600 – Pacote - 
Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m², formato A4, medindo (210 x 297) mm, alvura 
mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma 
Tappi, corte rotativo, embalagem revestida em Bopp, com certificação ambiental FSC ou 
Cerflor, pacote contendo 500 folhas. Cores diversas. – Report - R$ 23,04; 132 – 5000 – 
Pacote - Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m², formato A4; medindo (210 x 297) mm, 
alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme 
norma Tappi, corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em Bopp, contendo 
500 folhas com certificação ambiental FSC ou Cerflor. – Report - R$ 18,44; 133 – 8 – Rolo - 



Papel vegetal 90/95g, medindo 1,10x20 mts.  – Data - R$ 205,77; 134 – 20 – Pacote - Papel 
vergê de papelaria, tipo plus, medindo 297 mm x 210 mm, pesando 180 g/m², na cor branca, 
pacote com 50 folhas. – Romitec - R$ 15,09; 135 – 50 – Unidade - Pasta - A/Z de papelão, 
lombada estreita, tamanho ofício, com ferragem de alavanca niquelada, com visor, sem cantos 
vivos ou rebarbas. – Spiral - R$ 6,87; 136 – 50 – Unidade - Pasta catalogo com 50 envelopes 
grossos, medindo aproximadamente 243 mm x 333 mm, capa e contra capa em cartão 
revestido de plástico preto, com 4 parafusos metálicos e com visor para identificação. – ACP - 
R$ 36,65 – 137 – 600 – Unidade - Pasta com elástico, com lombada expansível,  medindo 235 
x 348 mm, confeccionada com lâmina de pet reciclado (politereftalato de etila), espessura de 
0,40 microns, vincos na dobra, que permitam expansão da capacidade volumétrica, durante o 
uso. Cor verde translúcido, com personalização impressa (Brasão) através de serigrafia por 
cura ultravioleta, com tinta uv, livres de solvente e atóxicas. Elástico de borracha revestida 
com tecido transpassado e terminal metálico, de boa qualidade. Deverá constar no verso da 
pasta o nome e cnpj do fabricante e a inscrição do símbolo do pet reciclado. O licitante 
vencedor deverá apresentar, em dois dias após a adjudicação, Laudo de conformidade com as 
normas abnt nbr 15236/2012 e Laudo comprovando a ausência de ftalatos, conforme 
metodologia da norma 16.040/2012, emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro. – 
Ecoplaca - R$ 4,01; 138 – 50 – Unidade – Pasta de A/Z de papelão, lombada larga, tamanho 
ofício, com ferragem de alavanca niquelada, com visor, sem cantos vivos ou rebarbas. – 
Marcari - R$ 6,87; 139 – 50 – Unidade - Pasta em L transparente, de plástico, tamanho oficio, 
cores diversas. – ACP - R$ 0,78; 140 – 100 – Unidade - Pasta fichário, ofício tamanho 
aproximado 255 mm x 335 mm, cor azul, com cobertura de pvc, lombada de 40 mm, 04 
argolas de ferro, redonda. – Chies - R$ 19,06; 141 - 2.000 – Unidade - Pasta grampo trilho em 
cartão triplex plastificado pesando entre 300 g/m² e 320 g/m², no tamanho oficio 340 mm x 
245 mm, cores diversas. – FD - R$ 3,09; 142 - 3.000 – Unidade - Pasta ofício confeccionada 
em polipropileno transparente corrugado ou alveolar, tipo polionda, com abas e com elástico. 
O substrato deverá ser atóxico, lavável e livre de ftalatos. Gramatura mínima: 450 g/m². 
Medidas mínimas: 350mm x 250 mm x 55 mm. Espessura mínima 3 mm. Produto 100% 
reciclável. Personalização em quadricromia, de arquivo digital fornecido pelo requisitante, 
impressos diretamente sobre o material com tintas resistentes e atóxicas. Elástico de borracha 
revestido com tecido, transpassado e terminais plásticos, de boa qualidade. O licitante 
vencedor  deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis após o término da sessão, laudos 
atestando conformidade com a norma abnt 15.236/2012 (toxicologia de artigos escolares) e 
laudo comprovando a isenção de ftalatos conforme metodologia da norma abnt nbr 
16.040/2012, emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 2,90; 143 – 
50 – Unidade - Pasta polionda A-2, com alça, medidas aproximadas: 715x500x32 - Polibrás - 
R$ 34,42; 144 - 1.000 – Unidade - Pasta suspensa com grampo, Kraft, plastificada pendular, 
medindo 240 mm altura x 361 mm largura, gramatura entre 265 g/m² e 300 g/m², abas coladas 
internamente para melhor acabamento do produto, haste em arame com ponteira de plástico. 
Acompanha visor, etiqueta e grampo plástico para fixação de documentos. – Dello - R$ 2,94 
145 100 Pacote Plástico para plastificação de crachá transparente, medidas aproximadas 
de  79 x 1108 x 0,5 mm pacote com 100, com solda nas extremidades. Mares R$ 18,32; 146 – 
60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor verde. 
- Santa Fé - R$ 103,02; 147 - 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x 
comprimento 50 m, 40 g, na cor branco . - Santa Fé - R$ 103,02; 148 – 60 – Rolo - TNT - 
tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor Vermelho. - Santa Fé - R$ 
103,02; 149 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, 
na cor amarelo ouro .  - Santa Fé - R$ 103,02; 150 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, 
largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor azul royal . - Santa Fé - R$ 103,02; 151 – 60 
– Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor preto. - 
Santa Fé - R$ 103,02; 152 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x 
comprimento 50 m, 40 g, na cor marrom. - Santa Fé - R$ 103,02; 153 – 60 – Rolo - TNT - 
tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor laranja . - Santa Fé - R$ 



103,02; 154 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, 
na cor pink . - Santa Fé - R$ 103,02; 155 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 1,40 
m x comprimento 50 m, 40 g, na cor Azul marinho . - Santa Fé - R$ 103,02; 156 – 60 – Rolo - 
TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor salmão. - Santa Fé 
- R$ 103,02; 157 – 60 - Rolo TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 
40 g, na cor bege. - Santa Fé - R$ 103,02; 158 – 60 – Rolo - TNT - tecido não tecido, largura 
1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor rosa . - Santa Fé - R$ 103,02; 159 – 60 – Rolo - 
TNT - tecido não tecido, largura 1,40 m x comprimento 50 m, 40 g, na cor branco. - Santa Fé 
- R$ 103,02; 160 - 3.000 – Unidade - Transparência para retroprojetor para impressão com 
jato de tinta, tamanho A, caixa com 50 unidades. – Sistem - R$ 0,67; 161 - 1.000 – Unidade - 
Transparência para xerox, tamanho A4, caixa com 50 unidades. – Data - R$ 0,91; 01 – 100 – 
Pacote - Algodão pacote c/ 100 gramas. – Sussex - R$ 6,57; 02 – 20 – Unidade - Almofada 
para carimbo nº 04, medindo aproximadamente 145 mm x 83 mm, composição do estojo 
resina termoplásticas, tecido e feltro, composição da tinta: corantes orgânicos, água, glicol, 
álcool sacarose e conservantes. Na cor azul. - Japan Stamp - R$ 7,43; 03 – 20 – Unidade - 
Almofada para carimbo nº 04, medindo aproximadamente 145 mm x 83 mm, composição do 
estojo resina termoplásticas, tecido e feltro, composição da tinta: corantes orgânicos, água, 
glicol, álcool sacarose e conservantes. Na cor vermelha. - Japan Stamp - R$ 7,43; 04 – 20 – 
Unidade - Almofada para carimbo nº 04, medindo aproximadamente 145 mm x 83 mm, 
composição do estojo resina termoplásticas, tecido e feltro, composição da tinta: corantes 
orgânicos, água, glicol, álcool sacarose e conservantes. Na cor preta. - Japan Stamp - R$ 7,43; 
05 – 200 – Pacote - Argila Para modelagem (Artes) em  pacotes de 1 Kg. -  Argiart - R$ 2,72; 
06 - 5.000 – Pacote - Balão de látex, nº 9, pacote contendo 50 unidades, Cor: amarela. - Gran 
Festa - R$ 0,42; 07 - 5.000 – Pacote - Balão de látex, nº 9, pacote contendo 50 unidades, Cor: 
azul. - Gran Festa - R$ 0,42; 08 - 5.000 – Pacote - Balão de látex, nº 9, pacote contendo 50 
unidades, Cor: branca.  - Gran Festa - R$ 0,42; 09 - 5.000 – Pacote - Balão de látex, nº 9, 
pacote contendo 50 unidades, Cor: verde. - Gran Festa - R$ 0,42; 10 - 5.000 – Pacote - Balão 
de látex, nº 9, pacote contendo 50 unidades, Cor: vermelha. - Gran Festa - R$ 0,42; 11 - 5.000 
– Unidade - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita média 1,0 mm, ponta 
de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-
asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta 
da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. 
Produto de acordo com a norma EN 71. – BIC - R$ 0,73; 12 - 1.000 – Unidade - Caneta 
esferográfica, carga removível, na cor preta, escrita média 1,0 mm, ponta de latão ou metal 
esfera de tungstênio, corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste 
para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não 
poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Produto de acordo 
com a norma EN 71. – BIC - R$ 0,73; 13 – 200 - Unidade Caneta esferográfica, carga 
removível, na cor verde, escrita média 1,0 mm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do 
material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. 
Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 
retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar 
ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. Produto de acordo com a norma EN 
71. – BIC - R$ 0,73; 14 - 3.000 - Unidade Caneta esferográfica, carga removível, na cor 
vermelha, escrita média 1,0mm, ponta de latão ou metal esfera de tungstênio, corpo 
transparente cristal, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá 
apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração 



da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 
pelo período fixado no prazo de validade. Produto de acordo com a norma EN 71. – BIC - R$ 
0,73; 15 – 500 – Unidade - Caneta marca texto fluorescente, não tóxico, boa resistência à luz, 
tinta composição especial fluorescente, ponta em poliéster chanfrada, não recarregável, na cor 
amarela. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,03; 16 – 500 – Unidade -  Caneta marca texto 
fluorescente, não tóxico, boa resistência à luz, tinta composição especial fluorescente, ponta 
em poliéster chanfrada, não recarregável, na cor verde. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 
3,03; 17 – 500 – Unidade - Caneta marca texto fluorescente, não tóxico, boa resistência à luz, 
tinta composição especial fluorescente, ponta em poliéster chanfrada, não recarregável, na cor 
azul. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,03; 18 – 500 – Unidade - Caneta marca texto 
fluorescente, não tóxico, boa resistência à luz, tinta composição especial fluorescente, ponta 
em poliéster chanfrada, não recarregável, na cor rosa. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 
3,03; 19 – 300 – Unidade - Caneta para retroprojetor ponta 2.0mm composição resina 
termoplástica, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster 
na cor azul. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,99; 20 – 300 – Unidade - Caneta para 
retroprojetor ponta 2.0mm composição resina termoplástica, tinta a base de álcool, corantes, 
resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster na cor preta. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - 
R$ 3,99; 21 - 300 Unidade Caneta para retroprojetor ponta 2.0mm composição 
resina termoplástica, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de 
poliéster na cor vermelha. Certificado pelo Inmetro.  Pilot - R$ 3,99; 22 – 200 – Unidade - 
Caneta permanente para escrita em CD/DVD, ponta de poliacetal 1.0 mm, com protetor de 
metal, tinta a base de álcool, espessura de escrita em papel de 0.1mm, ideal para escrita em 
CD, DVD, vinil, acrílico, vidros e filme na cor preta. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 
4,18; 23 – 100 – Unidade - Caneta ponta porosa ultrafina 0.4mm na cor preta. - Paper Mat - 
R$ 8,34; 24 - 4.000 – Unidade - Canetinha hidrográfica, caixa contendo 12 unidades em cores 
diferentes, ponta de poliéster, corpo opaco ou brilhante com a impressão de lavável, ponta 
média resistente que não acalca, tinta lavável, a tampa e a calda devem ser da mesma cor da 
escrita, a tampa deve ser ventilada. A barra interna da canetinha deverá possuir constituição 
uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de 
cobertura e ser atóxica. Cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde 
e marrom. Composição: resina termoplástica, água, corantes, umectantes. Cada canetinha 
deve trazer a marca do fabricante e a informação lavável gravada em seu corpo. – Acrilex - R$ 
10,67; 25 - 1.000 – Unidade - Cola colorida c/ gliter Cola colorida com glitter 35 g, com bico 
aplicador, não tóxica e lavável, composição em resina de PVA, glitter e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do Inmetro na embalagem, na cor azul. O licitante vencedor 
deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão Laudo de toxicologia, 
conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. 
– Acrilex - R$ 3,80; 26 - 1.000 – Unidade - Cola colorida c/ gliter Cola colorida com glitter 
35 g, com bico aplicador, não tóxica e lavável, composição em resina de PVA, glitter e 
conservante tipo benzoatiazol. Deverá conter selo do Inmetro na embalagem, na cor dourada. 
O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão 
Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório 
credenciado pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 3,80; 27 - 1.000 – Unidade - Cola colorida c/ gliter 
Cola colorida com glitter 35 g, com bico aplicador, não tóxica e lavável, composição em 
resina de PVA, glitter e conservante tipo benzoatiazol. Deverá conter selo do Inmetro na 
embalagem, na cor prata. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, 
após o término da sessão Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009, 
emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. - Acrilex  - R$ 3,80; 28 - 1.000 – Unidade - 
Cola colorida c/ gliter Cola colorida com glitter 35 g, com bico aplicador, não tóxica e 
lavável, composição em resina de PVA, glitter e conservante tipo benzoatiazol. Deverá conter 
selo do Inmetro na embalagem, na cor verde. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 
(dois) dias úteis, após o término da sessão Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT 
NBR 15236/2009, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 3,80; 29 - 



1.000 – Unidade - Cola colorida c/ gliter Cola colorida com glitter 35 g, com bico aplicador, 
não tóxica e lavável, composição em resina de PVA, glitter e conservante tipo benzoatiazol. 
Deverá conter selo do Inmetro na embalagem, na cor vermelha. O licitante vencedor deverá 
apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão Laudo de toxicologia, 
conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. 
– Acrilex - R$ 3,80; 30 – 600 – Unidade - Cola p/ pistola quente Refil de cola quente grosso, 
medindo aproximadamente 30 cm de comprimento. – Jocar - R$ 1,90; 31 – 100 – Rolo - 
Fitilho para presente medindo 150 mts, na cor  amarela. – Gavião - R$ 3,53; 32 – 100 – Rolo - 
Fitilho para presente medindo 150 mts, na cor  azul. – Gavião - R$ 3,53; 33 – 100 – Rolo - 
Fitilho para presente medindo 150 mts, na cor  rosa. – Gavião - R$ 3,53; 34 – 100 – Rolo - 
Fitilho para presente medindo 150 mts, na cor  verde.  – Gavião - R$ 3,53; 35 – 100 – Rolo - 
Fitilho para presente medindo 150 mts, na cor vermelha. – Gavião - R$ 3,53; 36 - 5.000 – 
Caixa - Giz de cera grosso com 12 cores, produzidos com material atóxico; composição: 
ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, não deve borrar, esfarelar e nem manchar as mãos; 
as cores devem corresponder aos respectivos pigmentos quando utilizados; deve resistir à 
pressão normal de uso; dimensões mínimas: comprimento 95 mm x diâmetro 11 mm e de 
seção circular, peso mínimo 95g. Serão aceitos materiais com invólucro desde que atendam às 
especificações, com produção nacional e selo compulsório do INMETRO. O licitante 
vencedor deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após o término da sessão, Laudo de 
toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório credenciado 
pelo Inmetro. Acrilex - R$ 2,87; 37 – 100 – Caixa - Giz escolar cilíndrico, plastificado, 
branco, antialérgico e não tóxico, não suje as mãos, resistente, medindo 81mm de 
comprimento e 10 mm de diâmetro, na cor branca embalado em caixa com  50 unidades. O 
licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) úteis, após a adjudicação, Laudo de 
toxidez, laudo de irritabilidade/ corrosão ocular e Laudo de irritabilidade/ corrosão dérmica, 
emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – Calac - R$ 3,57; 38 - 3.000 – Caixa - 
Giz escolar cilíndrico, plastificado, colorido, antialérgico e não tóxico, não suje as mãos, 
resistente, medindo 81mm de comprimento e 10 mm de diâmetro, colorido, embalado em 
caixa com  50 unidades. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) úteis, após a 
adjudicação, Laudo de toxidez, laudo de irritabilidade/ corrosão ocular e Laudo de 
irritabilidade/ corrosão dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – 
Calac - R$ 7,72; 39 – 25 – Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, embalagem de 500grs, 
azul. -  Lante Cores - R$ 73,01; 40 – 25 – Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, 
embalagem de 500grs, branco. - Lante Cores - R$ 73,01; 41 – 25 – Unidade - Gliter escolar 
com brilho intenso, embalagem de 500grs, dourado. - Lante Cores - R$ 73,01; 42 – 25 – 
Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, embalagem de 500grs, pink. -  Lante Cores - R$ 
73,01; 43 – 25 – Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, embalagem de 500grs prata. - 
Lante Cores - R$ 73,01; 44 – 25 – Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, embalagem de 
500grs verde. - Lante Cores - R$ 73,01; 45 – 25 – Unidade - Gliter escolar com brilho intenso, 
embalagem de 500grs vermelho. - Lante Cores - R$ 73,01; 46 – 20 – Tubo - Grafite para 
lapiseira com espessura/ diâmetro de 0,7 mm, graduação (HB), cor preta; estojo contendo 12 
minas/grafites. – CIS - R$ 1,57; 47 – 20 – Tubo - Grafite para lapiseira com 
espessura/diâmetro de 0,5 mm, graduação (HB), cor preta; estojo contendo 12 minas/grafites. 
– CIS - R$ 1,57; 48 – 30 – Unidade - Lápis borracha composição em madeira, borracha 
natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral e acelerador e produto não tóxico na medida 
aproximada de 170 mm. Certificado pelo Inmetro. -  Faber Castell - R$ 4,13; 49 - 8.000 – 
Caixa - Lápis de cor, de resina sintética (polímeros termoplásticos), confeccionado com 63% 
de matéria prima virgem (variação de+- 2%) e 37% de matéria prima reciclada (variação de +- 
2%) referente ao peso bruto do lápis. Mina: Colorida, diâmetro de 2,5mm ( variação de +/- 0,1 
mm). Corpo: Cilíndrico, de comprimento de 175,0 mm (variação de +- 1 mm), apontado, com 
diâmetro de 7,0 mm ( variação de +- 0,2 mm), recoberto externamente em resina polimérica 
termoplástica na mesma cor do traço, contendo uma camada externa sobre o lápis em resina 
polimérica termoplástica incolor para dar acabamento  brilhante ao lápis, com a marca e nome 



do fabricante, gravados por transferência térmica (hot stamp),  na cor dourada metalizada. 
Lápis com  certificação do INMETRO.Caixa com 12 lápis em 12 cores: (Preto, Marrom, 
Violeta, Azul Escuro, Azul Claro, Verde Escuro, Verde Claro, Amarelo, Laranja, Vermelho, 
Cinza Prateado, Rosa), Embalagem deve apresentar nome e/ou cnpj do fabricante, selo do 
Inmetro e  informações de uso O licitante vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) dias após 
a adjudicação, Laudo para a verificação da conformidade dos requisitos de desempenho, 
conforme norma ABNT NBR ISSO 15795/2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro. - Injex Pen - R$ 3,72; 50 - 25.000 – Unidade - Lápis de escrita preta, dureza HB/ nº2 
sintético, com mina de grafite em pó aglutinado com polímeros atóxicos e aditivos, corpo 
cilíndrico na cor Azul, composto de polímeros atóxicos novos e reciclado, revestimento com 
recobrimento polimérico pigmentado que dá cor ao lápis e recobrimento polimérico 
transparente que dá brilho ao lápis, gravação pelo sistema de transferência térmica que 
identifica o fabricante e tipo de produto, produto fabricado pelo processo de extrusão 
termoplástica. Dimensões comp. 175,0 +ou- 1 mm, diâmetro corpo 7,0 +ou- 0,1mm e 
diâmetro da mina 2,5 +ou- 0,1mm. O licitante vencedor deverá apresentar, em 02 (dois) dias 
após a adjudicação, Laudo para a verificação da conformidade dos requisitos de desempenho, 
conforme norma ABNT NBR ISSO 15795/2010, emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro. - Injex Pen - R$ 0,34; 51 - 1.000 - Unidade  - Lápis preto 4B, confeccionado em 
madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades, com rígida fixação do 
grafite de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o apontamento, o qual 
deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não laváveis. A barra interna de grafite deverá 
possuir constituição uniforme e sem impurezas com selo do Inmetro. Comprimento entre 170 
a 180 mm, diâmetro do grafite aproximadamente 2.0 mm, diâmetro entre 6.5 a 7.5mm, 
formato sextavado. - Faber Castell - R$ 1,44; 52 - 1.000 – Unidade - Lápis preto 6B, 
confeccionado em madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades, com 
rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o 
apontamento, o qual deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não laváveis. A barra 
interna de grafite deverá possuir constituição uniforme e sem impurezas com selo do Inmetro. 
Comprimento entre 170 a 180 mm, diâmetro do grafite aproximadamente 2.0 mm, diâmetro 
entre 6.5 a 7.5mm, formato sextavado. - Faber Castell - R$ 1,44; 53 – 40 – Unidade - 
Lapiseira em material plástico rígido com ponteira em metal, 0.5 técnica. – CIS - R$ 6,43; 54 
– 40 – Unidade - Lapiseira em material plástico rígido com ponteira em metal, 0.7 técnica. – 
CIS - R$ 6,43; 55 - 5.000 – Caixa - Massa para fazer modelagem e que possa ser pintada com 
tintas acrílicas, pva e guache, estojo com 06 cores com peso mínimo de 100g, a base de 
carboidratos de cereais, água, glúten, cloreto de sódio, aroma, aditivos e pigmentos, massa 
com textura supermacia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela, 
produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado, indicada para crianças à partir 
de 03 anos de idade com validade de 24 meses . O licitante vencedor deverá apresentar em até 
02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT 
NBR 15236/2009, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 2,25; 56 
– 200 – Unidade - Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, 
cor: azul. – Pilot - R$ 3,98; 57 – 200 – Unidade - Pincel atômico 1100p, escrita grossa, 
recarregável, tinta a base de álcool, cor: vermelho. -  Pilot - R$ 3,98; 58 - 2.000 – Unidade - 
Pincel atômico, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base de água, 
descartável, na cor azul. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,24; 59 - 2.000 – Unidade - 
Pincel atômico, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base de água, 
descartável, na cor preta. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,24; 60 - 2.000 – Unidade - 
Pincel atômico, ponta de poliéster de 4.0 mm, escrita de 1.8 mm, tinta a base de água, 
descartável, na cor vermelho. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 3,24; 61 – 600 – Unidade 
- Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 08, cabo curto de madeira ou plástico, com virola 
de alumínio, pelo de pônei. Produto certificado pelo INMETRO. Cada pincel deverá conter a 
marca e sua numeração. – Tigre - R$ 2,48; 62 - 1.000 – Unidade - Pincel escolar para pintura, 
chato, tamanho 12, cabo curto de madeira ou plástico, com virola de alumínio, pelo de pônei. 



Produto certificado pelo INMETRO. Cada pincel deverá conter a marca e sua numeração. – 
Tigre - R$ 2,58; 63 – 600 – Unidade - Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 14, cabo 
curto de madeira ou plástico, com virola de alumínio, pelo de pônei. Produto certificado pelo 
INMETRO. Cada pincel deverá conter a marca e sua numeração. – Tigre - R$ 4,22; 64 - 1.000 
– Unidade - Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 16, cabo curto de madeira ou plástico, 
com virola de alumínio, pelo de pônei. Produto certificado pelo INMETRO. Cada pincel 
deverá conter a marca e sua numeração. – Tigre - R$ 5,26; 65 – 600 – Unidade – Pincel 
escolar para pintura, redondo, tamanho 08, cabo curto de madeira ou plástico, com virola de 
alumínio, pelo de pônei. Produto certificado pelo INMETRO. Cada pincel deverá conter a 
marca e sua numeração. – Tigre - R$ 2,09; 66 – 600 – Unidade - Pincel escolar para pintura, 
redondo, tamanho 12, cabo curto de madeira ou plástico, com virola de alumínio, pelo de 
pônei. Produto certificado pelo INMETRO. Cada pincel deverá conter a marca e sua 
numeração. – Tigre - R$ 2,39; 67 – 200 – Unidade - Pincel marcador para quadro branco na 
cor azul, ponta macia, ponta de acrílico de 4.0 mm, espessura de escrita de 2.0 mm, tinta 
especial a base de álcool, não recarregável. Composição resinas termoplásticas, pigmentos, 
resinas, solventes e aditivos. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 9,10; 68 – 200 – Unidade- 
Pincel marcador para quadro branco na cor preta, ponta macia, ponta de acrílico de 4.0 mm, 
espessura de escrita de 2.0 mm, tinta especial a base de álcool, não recarregável. Composição 
resinas termoplásticas, pigmentos, resinas, solventes e aditivos. Certificado pelo Inmetro. – 
Pilot - R$ 9,10; 69 – 200 – Unidade - Pincel marcador para quadro branco na cor vermelha, 
ponta macia, ponta de acrílico de 4.0 mm, espessura de escrita de 2.0 mm, tinta especial a 
base de álcool, não recarregável. Composição resinas termoplásticas, pigmentos, resinas, 
solventes e aditivos. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 9,10; 70 – 400 – Unidade - Pincel 
tipo broxinha, redondo, com ponta reta, cabo de madeira curto, virola de alumínio e cerdas 
gris, tamanho 0. – Tigre - R$ 2,83; 71 – 200 – Unidade - Pistola para aplicar cola quente, 
grande, ponta com isolante térmico, bivolt 110 e 220 volts, 40 wats, plug acreditado pelo 
Inmetro, embalagem individual contendo informações do produto e dados do fabricante. - 
CIS - R$ 23,00; 72 - 5.000 – Unidade - Prato de papelão Nº 6, com aproximadamente 26 cm 
de diâmetro. - Color Comceps - R$ 0,45; 73 - 1.000 – unidade - Tela para pintura artística, 
tecido em algodão, moldura de madeira pinnus proveniente de reflorestamento .Medida : 
20x20cm. - Super Tela - R$ 7,83; 74 – 600 – Unidade - Têmpera Gauche, cor amarelo ouro, 
solúvel em água, frascos produzidos com material de qualidade, tampa com rosca com bico 
econômico abre e fecha, com no mínimo 250ml cada frasco,  com rótulo do produto 
individual, descrição da cor e validade, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser 
aplicado em papel, papel cartão, cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga, 
indicada para crianças à partir de 03 anos de idade. Com selo do INMETRO. O licitante 
vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, Laudo de 
toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009 e Laudo de irritação/ corrosão 
dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 5,55; 75 – 600 
– Unidade - Têmpera Gauche, cor azul celeste, solúvel em água, frascos produzidos com 
material de qualidade, tampa com rosca com bico econômico abre e fecha, com no mínimo 
250ml cada frasco,  com rótulo do produto individual, descrição da cor e validade, com ótima 
cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel cartão, cartolina, produzida a 
base de resina, água, pigmentos, carga, indicada para crianças à partir de 03 anos de idade. 
Com selo do INMETRO. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, 
após a adjudicação, Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009 e Laudo 
de irritação/ corrosão dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – 
Acrilex - R$ 5,55; 76 – 600 – Unidade - Têmpera Gauche, cor branca, solúvel em água, 
frascos produzidos com material de qualidade, tampa com rosca com bico econômico abre e 
fecha, com no mínimo 250ml cada frasco,  com rótulo do produto individual, descrição da cor 
e validade, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel cartão, 
cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga, indicada para crianças à partir 
de 03 anos de idade. Com selo do INMETRO. O licitante vencedor deverá apresentar em até 



02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR 
15236/2009 e Laudo de irritação/ corrosão dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) 
pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 5,55; 77 – 600 – Unidade - Têmpera Gauche, cor preta, solúvel 
em água, frascos produzidos com material de qualidade, tampa com rosca com bico 
econômico abre e fecha, com no mínimo 250ml cada frasco,  com rótulo do produto 
individual, descrição da cor e validade, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser 
aplicado em papel, papel cartão, cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga, 
indicada para crianças à partir de 03 anos de idade. Com selo do INMETRO. O licitante 
vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, Laudo de 
toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009 e Laudo de irritação/ corrosão 
dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 5,55; 78 – 600 
– Unidade - Têmpera Gauche, cor verde bandeira, solúvel em água, frascos produzidos com 
material de qualidade, tampa com rosca com bico econômico abre e fecha, com no mínimo 
250ml cada frasco,  com rótulo do produto individual, descrição da cor e validade, com ótima 
cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel cartão, cartolina, produzida a 
base de resina, água, pigmentos, carga, indicada para crianças à partir de 03 anos de idade. 
Com selo do INMETRO. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, 
após a adjudicação, Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009 e Laudo 
de irritação/ corrosão dérmica, emitidos por laboratório(s) acreditado(s) pelo Inmetro. – 
Acrilex - R$ 5,55; 79 – 600 – Unidade - Têmpera Gauche, cor vermelho fogo, solúvel em 
água, frascos produzidos com material de qualidade, tampa com rosca com bico econômico 
abre e fecha, com no mínimo 250ml cada frasco,  com rótulo do produto individual, descrição 
da cor e validade, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, papel 
cartão, cartolina, produzida a base de resina, água, pigmentos, carga, indicada para crianças à 
partir de 03 anos de idade. Com selo do INMETRO. O licitante vencedor deverá apresentar 
em até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT 
NBR 15236/2009 e Laudo de irritação/ corrosão dérmica, emitidos por laboratório(s) 
acreditado(s) pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 5,55; 80 - 1.000 – Unidade - Tinta Acrílica fosca 
com 37ml, amarela, pronta para uso, para ser aplicada em pintura artesanal e modelismo em 
madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, composição: 
Resina, Acrílica, Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, produto de acordo com a norma 
ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,25; 81 - 1.000 – Unidade - Tinta Acrílica fosca com 37ml, 
azul, pronta para uso, para ser aplicada em pintura artesanal e modelismo em madeira, papel, 
cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, composição: Resina, Acrílica, 
Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, produto de acordo com a norma ASTM D 4236. – 
Acrilex - R$ 3,25; 82 - 1.000 – Unidade - Tinta Acrílica fosca com 37ml, branca, pronta para 
uso, para ser aplicada em pintura artesanal e modelismo em madeira, papel, cerâmica, isopor, 
couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, composição: Resina, Acrílica, Aditivos, Pigmentos, 
Carga e Conservante, produto de acordo com a norma ASTM D 4236. - Acrilex R$ 3,25; 83 
- 1.000  - Unidade - Tinta Acrílica fosca com 37ml, marrom, pronta para uso, para ser aplicada 
em pintura artesanal e modelismo em madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, 
solúvel em água, composição: Resina, Acrílica, Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, 
produto de acordo com a norma ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,25; 84 - 1.000 – Unidade - 
Tinta Acrílica fosca com 37ml, preta, pronta para uso, para ser aplicada em pintura artesanal e 
modelismo em madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, 
composição: Resina, Acrílica, Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, produto de acordo 
com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 3,25; 85 - 1.000 – Unidade - Tinta Acrílica fosca 
com 37ml, verde, pronta para uso, para ser aplicada em pintura artesanal e modelismo em 
madeira, papel, cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, composição: 
Resina, Acrílica, Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, produto de acordo com a norma 
ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,25; 86 - 1.000 – Unidade - Tinta Acrílica fosca com 37ml, 
vermelha, pronta para uso, para ser aplicada em pintura artesanal e modelismo em madeira, 
papel, cerâmica, isopor, couro, gesso, e cortiça, solúvel em água, composição: Resina, 



Acrílica, Aditivos, Pigmentos, Carga e Conservante, produto de acordo com a norma ASTM 
D 4236. – Acrilex - R$ 3,25; 87 – 600 – Unidade - Tinta dimensional relevo com 35ml, 
amarela, para aplicação em tecido sem goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, produto 
pronto para uso, composição: Resina Acrílica, Água, Aditivos, e Pigmentos. Produto de 
acordo com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 3,94; 88 – 600 – Unidade - Tinta 
dimensional relevo com 35ml, azul, para aplicação em tecido sem goma, madeira, papel, 
couro, cerâmica, gesso, produto pronto para uso, composição: Resina Acrílica, Água, 
Aditivos, e Pigmentos. Produto de acordo com a norma ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,94; 
89 – 600 – Unidade - Tinta dimensional relevo com 35ml, branca, para aplicação em tecido 
sem goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, produto pronto para uso, composição: 
Resina Acrílica, Água, Aditivos, e Pigmentos. Produto de acordo com a norma ASTM D 
4236. – Acrilex - R$ 3,94; 90 – 600 – Unidade - Tinta dimensional relevo com 35ml, preta, 
para aplicação em tecido sem goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, produto pronto 
para uso, composição: Resina Acrílica, Água, Aditivos, e Pigmentos. Produto de acordo com 
a norma ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,94; 91 – 600 – Unidade - Tinta dimensional relevo 
com 35ml, verde, para aplicação em tecido sem goma, madeira, papel, couro, cerâmica, gesso, 
produto pronto para uso, composição: Resina Acrílica, Água, Aditivos, e Pigmentos. Produto 
de acordo com a norma ASTM D 4236.  – Acrilex - R$ 3,94; 92 – 600 – Unidade - Tinta 
dimensional relevo com 35ml, vermelha, para aplicação em tecido sem goma, madeira, papel, 
couro, cerâmica, gesso, produto pronto para uso, composição: Resina Acrílica, Água, 
Aditivos, e Pigmentos. Produto de acordo com a norma ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 3,94; 
93 – 60 – Unidade - Tinta esmalte em aerosol/spray, na cor azul, contendo de 300 ml a 350 
ml. - Color Gin - R$ 33,96; 94 – 60 – Unidade - Tinta esmalte em aerosol/spray, na cor ouro, 
contendo de 300 ml a 350 ml. - Color Gin - R$ 33,96; 95 – 60 – Unidade - Tinta esmalte em 
aerosol/spray, na cor prata, contendo de 300 ml a 350 ml. - Color Gin - R$ 33,96; 96 – 60 – 
Unidade - Tinta esmalte em aerosol/spray, na cor verde, contendo de 300 ml a 350 ml. - Color 
Gin - R$ 33,96; 97 – 60 – Unidade - Tinta esmalte em aerosol/spray, na cor vermelha, 
contendo de 300 ml a 350 ml. - Color Gin - R$ 33,96; 98 – 100 – Unidade - Tinta nankin 
amarela, em frascos com 20ml, bico aplicador lacrado e tampa de rosca com vedação 
eficiente, aplicação: papel, cartolina, e poliester, produto pronto para uso, composição: Resina 
Acrílica, Álcool Aditivo, Água e Pigmentos Orgânicos, produto certificado pelo INMETRO e 
de acordo com a norma ASTM D 4236, no rotulo do produto deverá constar código de barras, 
lote, validade e responsável químico. - Acrilex - R$ 2,18; 99 – 100 – Unidade - Tinta nankin 
azul, em frascos com 20ml, bico aplicador lacrado e tampa de rosca com vedação eficiente, 
aplicação: papel, cartolina, e poliester, produto pronto para uso, composição: Resina Acrílica, 
Álcool Aditivo, Água e Pigmentos Orgânicos, produto certificado pelo INMETRO e de 
acordo com a norma ASTM D 4236, no rotulo do produto deverá constar código de barras, 
lote, validade e responsável químico. - Acrilex - R$ 2,18; 100 - 100  - Unidade - Tinta nankin 
preta, em frascos com 20ml, bico aplicador lacrado e tampa de rosca com vedação eficiente, 
aplicação: papel, cartolina, e poliester, produto pronto para uso, composição: Resina Acrílica, 
Álcool Aditivo, Água e Pigmentos Orgânicos, produto certificado pelo INMETRO e de 
acordo com a norma ASTM D 4236, no rotulo do produto deverá constar código 
de barras, lote, validade e responsável químico. – Acrilex - R$ 2,18; 101 – 100 – Unidade - 
Tinta nankin verde, em frascos com 20ml, bico aplicador lacrado e tampa de rosca com 
vedação eficiente, aplicação: papel, cartolina, e poliester, produto pronto para uso, 
composição: Resina Acrílica, Álcool Aditivo, Água e Pigmentos Orgânicos, produto 
certificado pelo INMETRO e de acordo com a norma ASTM D 4236, no rotulo do produto 
deverá constar código de barras, lote, validade e responsável químico. – Acrilex - R$ 2,18; 
102 – 100 - Unidade Tinta nankin vermelha, em frascos com 20ml, bico aplicador lacrado e 
tampa de rosca com vedação eficiente, aplicação: papel, cartolina, e poliester, produto pronto 
para uso, composição: Resina Acrílica, Álcool Aditivo, Água e Pigmentos Orgânicos, produto 
certificado pelo INMETRO e de acordo com a norma ASTM D 4236, no rotulo do produto 
deverá constar código de barras, lote, validade e responsável químico. – Acrilex - R$ 2,18; 



103 – 20 – Unidade - Tinta para carimbo na cor azul, tinta a base de água composição básica 
em resinas termoplásticas, corantes e aditivos contendo 42 ml. Certificado pelo Inmetro. – 
Pilot - R$ 8,67; 104 – 20 – Unidade - Tinta para carimbo na cor preta, tinta a base de água 
composição básica em resinas termoplásticas, corantes e aditivos contendo 42 ml. Certificado 
pelo Inmetro. – Pilot - R$ 8,67; 105 – 20 – Unidade - Tinta para carimbo na cor vermelha, 
tinta a base de água composição básica em resinas termoplásticas, corantes e aditivos 
contendo 42 ml. Certificado pelo Inmetro. – Pilot - R$ 8,67; 106 – 600 – Unidade - Tinta 
PVA para artesanato com acabamento fosco, amarela, embalgem com 37 ml, produto prionto 
para uso, solúvel em água, aplicações: madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, 
e palha, composição: Resina, Água, Aditivos, Carga, Conservante e Pigmentos. Produto de 
acordo com a norma ASTM D 4236. – Acrilex - R$ 2,70; 107 – 600 – Unidade - Tinta PVA 
para artesanato com acabamento fosco, azul, embalgem com 37 ml, produto prionto para uso, 
solúvel em água, aplicações: madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, e palha, 
composição: Resina, Água, Aditivos, Carga, Conservante e Pigmentos. Produto de acordo 
com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 2,70; 108 – 600 – Unidade – Tinta PVA para 
artesanato com acabamento fosco, rosa, embalgem com 37 ml, produto pronto para uso, 
solúvel em água, aplicações: madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, e palha, 
composição: Resina, Água, Aditivos, Carga, Conservante e Pigmentos. Produto de acordo 
com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 2,70; 109 – 600 – Unidade - Tinta PVA para 
artesanato com acabamento fosco, verde, embalgem com 37 ml, produto pronto para uso, 
solúvel em água, aplicações: madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, e palha, 
composição: Resina, Água, Aditivos, Carga, Conservante e Pigmentos. Produto de acordo 
com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 2,70; 110 – 600 – Unidade - Tinta PVA para 
artesanato com acabamento fosco, vermelha, embalgem com 37 ml, produto prionto para uso, 
solúvel em água, aplicações: madeira, MDF, papel, cerâmica, isopor, gesso, cortiça, e palha, 
composição: Resina, Água, Aditivos, Carga, Conservante e Pigmentos. Produto de acordo 
com a norma ASTM D 4236. - Acrilex - R$ 2,70; 1 – 500 – Unidade - Apagador 
confeccionado em madeira pinnus 100% reflorestada, para quadro verde, com depósito para 
giz, medindo aproximadamente: 5 x 8 x18cm (A x L P). – Souza - R$ 4,65; 2 – 20 – Unidade 
- Apagador para quadro branco corpo feito de plástico resistente, medindo 60 mm x 150 mm x 
45 mm (larg x compr x alt). Com base de feltro. – Pilot - R$ 16,24; 3 - 6.000 – Unidade - 
Apontador de lápis atóxico, com depósito retangular, confeccionado em resinas termoplástica 
e lâmina de aço carbono temperado de alta resistência e ângulo de corte, preciso, com trava no 
depósito, medidas aproximadas: 6 cm x 2,5 cm x 1,5 cm, cores sortidas. Com selo do Inmetro. 
- Faber Castell - R$ 4,00; 4 – 400 – Rolo - Barbante com 8 fios, com aproximadamente 305 
metros, compostos por 100% algodão. – Euroroma - R$ 5,82; 5 – 10 – Unidade - Bateria 
alcalina 9 Volts. – Duracell - R$ 22,55; 6 – 150 -  Unidade Bobina para fax, medindo 216 
mm x 30 m, com tubete de plástico medindo 13 mm de diâmetro, composta por etiqueta com 
marca. Deverá ser produzido em papel térmico com alta sensibilidade proporcionando uma 
impressão nítida e legível em todos os tipos de aparelhos. Acondicionada individualmente em 
saco plástico. – Jandaia - R$ 10,58; 7 – 700 – Unidade - Bola de isopor, medindo 100 mm de 
diâmetro. - Styroform - R$ 3,20; 8 - 20.000 – Unidade - Borracha branca macia, número 40, 
indicada para apagar escritas a lápis, medidas mínimas de 32 mm x 22 mm x 8mm. Deve estar 
gravada no próprio produto e a marca. O produto deverá ser atóxico. Composição: borracha 
natural. Produto com certificação do Inmetro. Mercur - R$ 0,78; 9 – 400 – Unidade - 
Calculadora tamanho pequeno, 12 dígitos, com bateria solar, medindo 136,5 x 107 x 26,5 
mm. – Kenko - R$ 9,29; 10 – 10 – Unidade - Carregador para pilhas, para 4 pilhas AA ou 4 
pilhas AAA. - Sony - R$ 57,99; 11 – 100 – Tubo - CD-R; para gravação de áudio e dados; 
Óptica gravável; Capacidade de 700 MB e 80 minutos, Velocidade de gravação 52x; 
Embalado em pino/tubo com 100 unidades. – Elgin - R$ 3,05; 12 – 500 – Unidade - CD-RW 
(com capa) - para gravação de áudio e dados; Óptica regravável; Capacidade de 700 MB, 80 
minutos; Velocidade de 12x; Embalagem  individual. – Elgin - R$ 4,00; 13 – 200 – Caixa - 
Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0, fabricado em arame de aço 



galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, 
contendo 500 gramas. Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e dados de 
identificação do fabricante. Clips de aço formato paralelo para papéis, número 2/0, fabricado 
em arame de aço galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de 
papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: código de barras, marca, 
peso e dados de identificação do fabricante. - Gasfer  - R$ 9,76; 14 – 200 – Caixa - Clips de 
aço formato paralelo para papéis, número 4/0, fabricado em arame de aço galvanizado, 
acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 
gramas. Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e dados de identificação do 
fabricante. – Jocar - R$ 9,76; 15 – 50 – Caixa - Clips de aço formato paralelo para papéis, 
número 6/0, fabricado em arame de aço galvanizado, acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: 
código de barras, marca, peso e dados de identificação do fabricante. – Jocar - R$ 9,76; 16 – 
50 – Caixa - Clips de aço formato paralelo para papéis, número 8/0, fabricado em arame de 
aço galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão 
resistente, contendo 500 gramas. Constar na embalagem: código de barras, marca, peso e 
dados de identificação do fabricante.  - ACC - R$ 9,76; 17 - 300 – Unidade - Cola bastão para 
uso diverso, a base de éter de poliglucosideo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 
40 g, na cor branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do 
Inmetro, conforme NBR 15236. - Leo & Leo - R$ 13,15; 18 20 – Unidade - Cola instantânea 
com 5grs a base de ciano de cianoacrilato, ideal para uso em porcelana, metal, borracha, 
couro, madeira, papel e em determinados tipos de plásticos. - Super Bonder - R$ 12,59; 19 - 
15.000 Unidade Cola líquida branca, com 100g lavável, composição: resina de PVA, 
produto atóxico; frasco retangular, bico aplicador econômico, tampa com respiro. Produto 
certificado pelo INMETRO de acordo com a norma de segurança do artigo escolar não 
recomendado para crianças menores de três anos e indicação do prazo de validade. O licitante 
vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, Laudo de 
toxicologia, conforme norma ABNT NBR 15236/2009, emitido por laboratório acreditado 
pelo Inmetro. – Acrilex - R$ 3,86; 20 – 100 - Caixa  Colchete latonado nº 05, acondicionado 
em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do 
fabricante. – Gasfer - R$ 5,98; 21 – 100 – Caixa - Colchete latonado nº 07, acondicionado em 
caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do 
fabricante. – Gasfer - R$ 11,04; 22 – 100 – Caixa - Colchete latonado nº 08, acondicionado 
em caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do 
fabricante. – Gasfer - R$ 3,61; 23 – 100 – Caixa - Colchete latonado nº 12, acondicionado em 
caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do 
fabricante. – Gasfer - R$ 4,13; 24 – 100 – Caixa - Colchete latonado nº 15, acondicionado em 
caixa de papelão resistente com 72 unidades, constar na embalagem identificação do 
fabricante. – Gasfer - R$ 5,86; 25 – 300 – Unidade - Compasso escolar metálico, ótima 
precisão, com tampa protetora, embalado em blister individual. O pegador deverá ser de 
plástico resistente e possuir a mesma cor da tampa protetora. – CIS - R$ 4,60; 26 – 200 – 
Unidade - Corretivo líquido à base de água, lavável e inodoro. Não resseca, 18ml, atóxico. 
Certificado pelo Inmetro. – BIC - R$ 1,20; 27 - 1.000 – Unidade - DVD-RW, para gravação 
de áudio e vídeo; Óptica regravável, embalado em estojo individual em acrílico, lacrado, com 
código de barras do fabricante. – Lipponic - R$ 8,00; 28 – 10 – Peça - Elástico Chato - peça 
de 10m, branco. - São José - R$ 10,59; 29 – 500 – Caixa - Elástico látex especial nº 18, 
borracha natural e aceleradores, caixa contendo 25 gramas. - Red Bor - R$ 2,06; 30 – 100 - 
Caixa Envelopes plásticos, com espessura de 0,15mm, com tarjeta impressa para escrita, na 
cor branca leitosa, nas dimensões de 5cm de altura x 12cm de largura, com 4 furos. Caixa 
contendo 400 unidades. - Papa Lix - R$ 106,28; 31 - 4.000 – Unidade - Espirais plásticas para 
encadernação, injetadas através de grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato de 
etila), com propriedades que garantam durabilidade e facilidades no manuseio, com a medida 
de 09 mm para a capacidade 60 folhas – Ecoplaca - R$ 0,14; 32 – 500 – Unidade - Espirais 



plásticas para encadernação, injetadas através de grãos de pet reciclado pós consumo 
(politereftalato de etila), com propriedades que garantam durabilidade e facilidades no 
manuseio, com a medida de 20 mm para a capacidade de 160 folhas – Ecoplaca - R$ 0,34; 33 
– 500 – Unidade - Espirais plásticas para encadernação, injetadas através de grãos de pet 
reciclado pós consumo (politereftalato de etila), com propriedades que garantam durabilidade 
e facilidades no manuseio, com a medida de 17 mm para a capacidade 130 folhas. – Ecoplaca 
- R$ 0,28; 34 – 100 – Unidade - Espirais plásticas para encadernação, injetadas através de 
grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato de etila), com propriedades que garantam 
durabilidade e facilidades no manuseio, com a medida de 29 mm para a capacidade de 235 
folhas. – Ecoplaca - R$ 0,74; 35 – 100 – Unidade - Espirais plásticas para encadernação, 
injetadas através de grãos de pet reciclado pós consumo (politereftalato de etila), com 
propriedades que garantam durabilidade e facilidades no manuseio, com a medida de 50 mm 
para a capacidade de 400 folhas. Ecoplaca - R$ 2,13; 36 – 300 – Unidade - Esquadro de 45º, 
personalizado a uma cor, com logomarca fornecida pela Administração, injetado em pet       
(politereflalato de etila), reciclado pós consumo (verde com transmitância transparente natural 
das embalagens de origem) impresso através de processo de tampografia ou serigrafia com 
tintas atóxicas e livres de solventes. Impressão das escalas em milímetro, centímetro e 
logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes dimensões mínimas:  a 
maior espessura deve ter 1,5mm e a menor na ponta do chanfro, deve apresentar 0,8mm, 
comprimento com 210mm por largura de 24,5mm. O licitante vencedor deverá apresentar em 
até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, relatório de ensaio de toxicologia em 
conformidade com norma abnt nbr 15.236 – determinação das propriedades químicas e laudo 
atestando a ausência de ftalatos, conforme metodologia da norma abnt nbr 16.040/2012, 
emitidos por laboratório(s) credenciado(s) pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 3,97; 37 – 300 – 
Unidade - Esquadro de 60º, personalizado a uma cor, com logomarca fornecida pela 
Administração, injetado em pet (politereflalato de etila ), reciclado pós consumo (verde com 
transmitância transparente natural das embalagens de origem, impresso através de processo de 
tampografia ou serigrafia com tintas atóxicas livres de solventes. Impressão das escalas em 
milímetros e centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as 
seguintes dimensões mínimas:  a maior espessura deve ter 1,8mm e a menor na ponta do 
chanfro, deve apresentar 0,8mm, comprimento com 210mm por largura de 24,5mm. O 
licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após a adjudicação, relatório 
de ensaio de toxicologia em conformidade com norma abnt nbr 15.236 – determinação das 
propriedades químicas e laudo atestando a ausência de ftalatos, conforme metodologia da 
norma abnt nbr 16.040/2012, emitidos por laboratório(s) credenciado(s) pelo inmetro. – 
Ecoplaca - R$ 3,97; 38 – 100 – Unidade - Estilete estreito com corpo em acrílico, lâmina em 
aço resistente, com grip emborrahado. – CIS - R$ 1,00; 39 – 80 - Unidade Estilete largo com 
corpo em acrílico, lâmina em aço resistente, com grip emborrahado. – CIS - R$ 1,87; 40 – 30 
– Unidade - Extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, em dimensões mínimas de 
15 x 1,8 x 1,8 cm. Embalado individualmente em caixa de papelão. – MC - R$ 5,67; 41 - 
1.000 – Unidade - Fita adesiva crepe de 12 mm x 50 m, auto colante, composto em papel 
saturado, borracha natural e resinas sintéticas em tubetes de papelão. – Adelbrás - R$ 2,97; 42 
- 1.000 – Unidade - Fita adesiva dupla face , em papel adesivo de borracha, no tamanho 24 
mm x 30 m. – Adelbrás - R$ 8,05; 43 – 400 – Unidade - Fita adesiva em polietileno, medindo 
12 mm x 30 m, na  cor  Amarela. – Adelbrás - R$ 2,06; 44 – 400 – Unidade - Fita adesiva em 
polietileno, medindo 12mm x 30mts, na cor  Azul. – Adelbrás - R$ 2,06; 45 – 400 – Unidade 
- Fita adesiva em polietileno, medindo 12mm x 30mts, na cor  Verde. – Adelbrás - R$ 2,06; 
46 – 400 – Unidade - Fita adesiva em polietileno, medindo 12mm x 30mts, na cor Vermelha. 
– Adelbrás - R$ 2,06; 47 - 1.000 – Unidade - Fita adesiva em polipropileno para 
empacotamento 12 mm x 40 m, transparente, em filme de polipropileno biorentado, cola 
acrílica e tubete de papelão. -  Adelbrás - R$ 1,32; 48 - 1.000 – Unidade - Fita adesiva em 
polipropileno para empacotamento 48 mm x 45 m, transparente, em filme de polipropileno 
biorentado, cola acrílica e tubete de papelão. – Adelbrás - R$ 4,51; 49 – 200 – Unidade - Fita 



adesiva para empacotamento 48 mm x 45 m, marrom, em filme de polipropileno biorentado, 
cola acrílica e tubete de papelão. – Adelbrás - R$ 4,51; 50 - 1.000 – Unidade - Fita crepe Fita 
adesiva crepe de 18 mm x 50 m, auto colante, composto em papel saturado, borracha natural e 
resinas sintéticas em tubetes de papelão.Branca – Adelbrás - R$ 3,45; 51 - 1.000 – Unidade -  
Fita crepe Fita adesiva crepe de 48 mm x 50 m, auto colante, composto em papel saturado, 
borracha natural e resinas sintéticas em tubetes de papelão.Branca – Adelbrás - R$ 8,97; 52 – 
500 - Unidade Grampeador de metal de 15cm, cor preto, base plástica, utilize grampo de 26/6, 
grampeie até 25 folhas, trilho cromado, medindo 15,5 cm de comprimento. Embalado 
individualmente em caixa contendo dados do fabricante e informações do produto. – Jocar - 
R$ 21,39; 53 – 10 - Unidade Grampeador de metal para ate 100 folhas, base de plástico para 
evitar deslizamentos, trilho cromado, utilize grampos 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Medindo 
aproximadamente 285 x 170 x 70mm. Embalado individualmente em caixa contendo dados 
do fabricante e informações do produto. – Jocar - R$ 92,75; 54 – 50 – Caixa - Grampo para 
grampeador 106/6, caixa com 3500 unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas 
cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras e dados de identificação do 
fabricante. – Bacchi - R$ 22,60; 55 – 20 – Caixa - Grampo para grampeador 23/10 - 3/8” , 
caixa com 1000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O 
produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na 
embalagem marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. – Jocar - R$ 
26,31; 56 - 20 Caixa Grampo para grampeador 23/10, caixa com 5000 unidades, 
acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado 
com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras 
e dados de identificação do fabricante. – Bacchi - R$ 14,89; 57 – 20 – Caixa - Grampo para 
grampeador 23/13, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com 
abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado ou cobreado e ter 
pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do 
fabricante. – Bacchi - R$ 28,44; 58 – 20 – Caixa - Grampo para grampeador 23/20, caixa com 
1000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto 
deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem 
marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. – CIS - R$ 74,43; 59 – 100 – 
caixa - Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de 
papelão com abertura nas laterais. O produto deverá ser fabricado com arame galvanizado e 
ter pontas cortantes. Constar na embalagem marca, código de barras e dados de identificação 
do fabricante. – Jocar - R$ 3,55; 60 – 20 – Caixa - Grampo para grampeador 9/12, caixa com 
5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão com abertura nas laterais. O produto 
deverá ser fabricado com arame galvanizado e ter pontas cortantes. Constar na embalagem 
marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. – Bacchi - R$ 26,31; 61 – 500 
- Caixa Grampo para pasta tipo trilho, em chapa de aço, utilizado para fixação de papéis. O 
produto deverá vir embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Deverá constar na 
embalagem código de barras e dados de identificação do fabricante. Iara - R$ 9,31; 62 – 5 – 
Unidade - Índice telefônico comercial de A/Z medindo aproximadamente 137 mm x 210 mm, 
com 94 folhas, capa e contra capa em papelão e papel couchê e miolo em papel off-set. - Injex 
Tel - R$ 23,16; 63 - 5.000 – Caixa - Luva para procedimento não cirúrgico confeccionada em 
látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, NQA 
1,5. Caixa com 100 unidades. Tamanho Média. - Super Max - R$ 27,83; 64 – 5 -  Unidade - 
Organizador de escritório caixa de correspondência em polipropileno com 03 andares móvel 
na cor fume. – Waleu - R$ 100,51; 65 – 500 – Pacote - Palito de sorvete com ponta 
arredondada, pacote contendo 100 unidades. – Theoto - R$ 3,50; 66 – 100 – Pacote - Palito 
para churrasco de madeira, medindo 25 cm. Pacote contendo 100 unidades. – Gina - R$ 6,84; 
67 – 200 – Unidade - Pasta Malote plástica, cristal, com zíper. Material resistente com 
fechamento de fácil manuseio. Medida: 354 x 227mm. – ACP - R$ 12,70; 68 - 20 Unidade - 
Pasta molha dedo não tóxico, não mancha, não contém glicerina composto de água 



desmineralizada, etileno glicol, propileno glicol, peg-150, estearato de sódio. C.I.42.090, 
essência, C.I.19.140, benzoato de sódio com 12g. – Central - R$ 4,91; 69 – 100 – Caixa - 
Percevejo latonado, na cor dourada, com cabeça estreita, medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm 
de comprimento, acondicionado em caixa de papelão, contendo 100 unidades. – Jocar - R$ 
2,64; 70 – 10 – Unidade - Perfurador de papel em ferro fundido, capacidade de perfuração 100 
folhas. – Covia - R$ 208,57; 71 – 500 – Unidade - Perfurador para papel, de metal, com 2 
furos, para até 20 folhas, base plástica antideslizante, com margeador, resistente e com alta 
durabilidade, medindo 114 x 84mm. Embalado individualmente em caixa contendo dados do 
fabricante e informações do produto. - Jocar - R$ 47,91; 72 – 25 – Cartela - Pilha palito 
alcalina AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5v, em sua formulação não deverá 
conter a adição de mercúrio e cádmio. Acondicionada em blíster, contendo 2 unidades. – 
Elgin - R$ 8,32; 73 – 20 – Cartela Pilha palito recarregável AAA 1000mah, com pólos 
positivos e negativos, em blíster, contendo 2 unidades. – Philips - R$ 20,36; 74 – 100 - 
Cartela Pilha pequena alcalina AA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,5v, em sua 
formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. Acondicionada em blíster, 
contendo 2 unidades. – Elgin - R$ 7,60; 75 – 20 – Cartela - Pilha pequena recarregável AA 
2500AMP, com pólos positivos e negativos, em blíster, contendo 2 unidades. – Elgin - R$ 
19,74; 76 – 15 – Unidade - Porta caneta, papel e clips, transparente, acondicionado 
individualmente em caixa de papelão resistente no formato retangular. – Novacril - R$ 22,43; 
77 – 20 – Unidade - Prancheta em poliestireno, tamanho ofício na cor fume injetado. 
Prendedor em metal. – Waleu - R$ 20,36; 78 – 200 – Unidade - Protetor de documentos, 
transparente, medindo aproximadamente 11cm x 8 cm. – ACP - R$ 0,44; 79 - 3.000 – 
Unidade - Régua de 30cm, personalizada a uma cor com logomarca fornecida pela Prefeitura, 
injetada em pet (politereflalato de etila), reciclado pós consumo ( verde com transmitância 
transparente natural das embalagens de origem, impressa através de processo de tampografia 
ou serigrafia com tintas atóxicas e livres de solventes. Impressão das escalas em milímetros, 
centímetros e logotipo em uma cor. O produto acabado deve apresentar as seguintes 
dimensões mínimas: a maior espessura deve ter 1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve 
apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e largura de 31 mm. O produto deve estar em 
conformidade com os requisitos de toxicologia (segurança de artigos escolares) da norma abnt 
– nbr 15.236/2012. O licitante vencedor deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis após a 
adjudicação, relatório de ensaio de toxicologia em conformidade com norma abnt nbr 15.236 
– determinação das propriedades químicas e Laudo atestando a ausência de ftalatos, conforme 
metodologia da norma ABNT NBR 16.040/2012, emitidos por laboratório(s) credenciado(s) 
pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 2,27; 80 – 500 – Rolo - Rolo de lastex com 10 metros.  – 
Furtado - R$ 1,12; 81 – 200 -  Unidade - Saco plástico transparente (cristal) para armazenar 
documentos, medindo 25 x 36cm (LxA), com 0,25mm de espessura, com 04 furos para lacre, 
composto por resinas termoplásticas virgens ou recicladas. O licitante vencedor deverá 
apresentar em até 02 (dois) dias úteis, após o término da sessão, laudo de análise para ensaios 
de dimensões, espessura, perfuração e estanqueamento, realizado por laboratório credenciado 
pelo Inmetro, conforme NBR 9191/08. - Papa Lix - R$ 1,15; 82 – 10 – Unidade - Suporte para 
carimbos, para 12 unidades, com base e módulo, com aproximadamente 3 mm de espessura 
na cor fume. – Novacril - R$ 27,07; 83 - 300  - Unidade - Tesoura em aço inox Tesoura em 
aço inox, medindo 20 cm, cabo de polipropileno atóxico, cor preta, destro, dois dedos, com 
rebite, lâmina em aço inox, com ponta pontiaguda. Garantia contra defeito de fabricação por 
tempo indeterminado. – Mundial - R$ 19,33; 84 - 5.000 - Unidade Tesoura escolar. Ponta 
arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável. A 
tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da 
tesoura devem ter formato anatômico e emborrachados internamente. Lâminas, fixadas por 
meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure perfeito ajuste entre as 
lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no 
corpo do produto, medida aproximada de 13 cm. – Mundial - R$ 6,84; 85 – 300 – Unidade - 
Transferidor  de 360º, personalizado a uma cor, com logomarca fornecida pela Administração, 



injetado em pet (politereflalato de etila), reciclado pós consumo (verde com transmitância 
transparente natural das embalagens de origem),impresso através de processo de tampografia 
ou serigrafia com tintas atóxicas livres de solventes. Impressão das escalas em milímetro, 
centímetro e logotipo em uma cor. O licitante vencedor deverá apresentar em até 02 (dois) 
dias úteis, após a adjudicação, relatório de ensaio de toxicologia em conformidade com norma 
abnt nbr 15.236 – determinação das propriedades químicas e laudo atestando a ausência de 
ftalatos, conforme metodologia da norma abnt nbr 16.040/2012, emitidos por laboratório(s) 
credenciado(s) pelo inmetro. – Ecoplaca - R$ 3,67; 86 – 5 – Rolo - VELCRO 2 cm largura, 
rolo c/ 05 m. - Velok - R$ 15,89; 1 – 10 – Unidade - Globo terrestre em material plástico, 
medindo aproximadamente 30 cm de diâmetro e 45 cm de altura. -  Libreria - R$ 158,14; 2 – 
12 – Unidade - Mapa do Estado de São Paulo - Político, telado, medindo 1,17 x 89cm, com 
madeira em sua parte superior e inferior. – Multimapas - R$ 51,88; 3 – 12 – Unidade - Mapa 
Mundi, telado, medindo 1,17 x 89cm, com madeira em sua parte superior e inferior. – 
Multimapas - R$ 51,88; 4 – 12 – Unidade - Mapa Brasil Regional, telado, medindo 1,17 x 
89cm, com madeira em sua parte superior e inferior.  - Multimapas R$ 51,88 – Código do 
recurso e fonte: 862 - 01.09.02.12.361.0022.2109.3.3.90.30.00, 863 - 
01.09.02.12.361.0022.2109.3.3.90.32.00, 914 - 01.09.03.12.365.0024.2118.3.3.90.30.00, 923 
- 01.09.03.12.365.0025.2119.3.3.90.30.00 e 940 - 01.09.03.12.365.0037.2121.3.3.90.32.00 – 
Modalidade: Pregão Presencial (14/13) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 16/04/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 14/13 – Processo nº 79/2013 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Louveira – Empresa detentora: Clínica Médica Meirelles Ltda - EPP – Objeto: 
Registro de preços de exames de endoscopia – Preço registrado (na seguinte ordem: item, qtd, 
descrição, valor unitário); 01 – 840 - Endoscopia Digestiva Alta (a partir dos quinze anos de 
idade) - R$ 220,00; 02 – 72 - Endoscopia Digestiva Alta com biopsia para pesquisa de 
Helicobacter Pylori com análise de anátomo patológico.  - R$ 238,00; 03 – 48 - Endoscopia 
Digestiva Alta com biopsia para pesquisa de Polipectomia com análise de anátomo 
patológico. - R$ 239,00 – Código do recurso e fonte: 812-
01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (19/13) – Vigência: 
12 meses – Assinatura: 16/04/2013. 
 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 16/13 – Processo nº 153/2013 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Louveira – Empresa detentora: CVS Comércio de Alimentos Eireli – Objeto: 
Registro de preços de cestas básicas para a Secretaria de Assistência Social – Preço registrado 
(na seguinte ordem: item, qtd, unid, produto, marca, preço unitário, preço total):  01 – 10 – 
Kg- Arroz Tipo 1, em pacotes de 5 kg; agulhinha, Beneficiado, polido, limpo, longos e finos- 
Gran Bele - R$ 0,97 -  R$ 9,70; 02 – 02 – Kg - Feijão Carioca, Tipo I pacote de 1 kg – Click - 
R$ 4,80 - R$ 9,60; 03 – 03 – Kg - Açucar refinado em pacotes de 1 kg – Caravelas - R$ 2,24- 
R$ 6,72; 04 – 03 - Pet Óleo de soja refinado em pet de 900 ml – Coamo - R$ 3,40 - R$ 10,20; 
05 – 01 – Kg - Sal refinado iodado em pacotes de 1 kg – Nobre - R$ 0,78 - R$ 0,78 – 06 – 01 
– Pct -  Fuba de milho em pacote 1 kg – Yoki - R$ 1,36 - R$ 1,36; 07 – 01 – Pct - Farinha de 
milho amarela pacotes de 500g – Sinhá - R$ 1,45 - R$ 1,45; 08 – 02 - Pct Macarrão 
espaguete com ovos, em pcts de 500 g. Deverá conter farinha de trigo e ovos. Poderá conter 
glúten. - Da mamma - R$ 1,16 - R$ 2,32; 09 – 01 – Unid - Extrato de tomate em latas de 140g 
– Ole - R$ 0,97 - R$ 0,97; 10 – 01 – Pct - Leite em pó integral, em pacote de 400g, em 
embalagem aluminizada. – Itambé - R$ 5,64 - R$ 5,64; 11 – 01 – Lata - Sardinha em óleo 
comestível latas 130g. - Rubi - R$ 2,44 - R$ 2,44; 12 – 01 – Pct - Biscoito doce tipo maisena, 
em pacotes de 400g; com, basicamente, farinha de trigo, gordura vegetal e sal. – Zabet - R$ 
2,92 - R$ 2,92; 13 – 01 – Unid - Creme dental tubo 90g com flúor. - Ice Fresh - R$ 0,97 - R$ 
0,97; 14 – 02 – Unid - Sabonete com 90g – Motivus - R$ 0,78 - R$ 1,56; 15 – 01 – Pct - Papel 
higiênico folha simples, com 04 rolos de 30 metros cada. – Delicato - R$ 1,75 - R$ 1,75; 16 – 
01 –Pct - Sabão em pedra com 5 unidades de 200g – Zavask - R$ 2,43 - R$ 2,43; 17 - 01 - 



Pct - Café em pó, em pacotes de 500 g. Café torrado e moído com selo ABIC. Ingredientes 
mínimos: 100 % café. - Brasileiro - R$ 5,24 - R$ 5,24; 18 - 02 – Pct - Farinha de trigo 
especial embalagem em pacotes com 01 kg. –Marrakech - R$ 0,73 - R$ 1,46; 19 – 01 – Pct - 
Biscoito salgado tipo água e sal embalagem em pacotes com 400 gr. – Zabet - R$ 2,92 - R$ 
2,92 – Código do recurso e fonte: 274 - 01.03.01.08.244.0064.2167.3.3.90.32.00 – 
Modalidade: Pregão Presencial (28/13) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 25/04/2013. 
 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 17/13 – Processo nº 181/2013 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Louveira – Empresa detentora: JNP Xuá Ltda. – Objeto: Registro de preços de 
combustível para abastecimento da frota municipal – Preço registrado (na seguinte ordem; 
item, estimativa, objeto, valor): 01 - 270.000 - GASOLINA COMUM - R$ 2,45; 02- 270.000- 
ÁLCOOL COMUM -  R$ 1,75 – Códigos dos recursos e fontes:  

001-01.01.01.04.122.0002.2002.3.3.90.30.00 
014-01.01.02.04.122.0075.2201.3.3.90.30.00 
024-01.01.03.04.122.0002.2014.3.3.90.30.00 
035-01.01.04.08.244.0082.2010.3.3.90.30.00 
047-01.01.05.08.244.0080.2211.3.3.90.30.00 
060-01.01.06.04.122.0077.2205.3.3.90.30.00 
074-01.01.07.04.131.0076.2203.3.3.90.30.00 
086-01.01.08.06.181.0003.2006.3.3.90.30.00 
109-01.01.09.06.182.0069.2180.3.3.90.30.00 
124-01.01.10.06.182.0068.2186.3.3.90.30.00 
136-01.01.11.26.782.0015.2181.3.3.90.30.00 
172-01.01.12.06.181.0067.2185.3.3.90.30.00 
196-01.02.01.20.606.0095.2229.3.3.90.30.00 
208-01.02.02.23.695.0028.2150.3.3.90.30.00 
221-01.02.04.08.306.0071.2190.3.3.90.30.00 
235-01.02.05.22.661.0070.2182.3.3.90.30.00 
239-01.02.05.23.691.0070.2183.3.3.90.30.00 
324-01.03.02.08.244.0005.2027.3.3.90.30.00 
334-01.03.02.08.244.0005.2034.3.3.90.30.00 
350-01.03.03.08.243.0006.2012.3.3.90.30.00 
360-01.04.01.04.061.0007.2016.3.3.90.30.00 
386-01.04.02.04.061.0007.2019.3.3.90.30.00 
396-01.04.03.04.061.0007.2021.3.3.90.30.00 
406-01.04.04.04.061.0007.2023.3.3.90.30.00 
416-01.04.05.04.061.0007.2025.3.3.90.30.00 
425-01.04.06.04.122.0073.2197.3.3.90.30.00 
456-01.05.01.15.451.0009.2052.3.3.90.30.00 
484-01.05.02.17.512.0010.2055.3.3.90.30.00 
501-01.05.03.15.451.0009.2060.3.3.90.30.00 
511-01.05.05.04.122.0012.2076.3.3.90.30.00 
528-01.05.06.18.541.0029.2147.3.3.90.30.00 
535-01.05.06.18.541.0048.2148.3.3.90.30.00 
578-01.06.01.27.812.0008.2041.3.3.90.30.00 
605-01.06.02.13.392.0032.2044.3.3.90.30.00 
658-01.07.01.04.123.0036.2079.3.3.90.30.00 
678-01.07.02.04.129.0036.2081.3.3.90.30.00 
692-01.07.03.04.123.0036.2084.3.3.90.30.00 
707-01.07.04.04.129.0036.2177.3.3.90.30.00 
717-01.07.05.04.122.0074.2200.3.3.90.30.00 
721-01.08.01.10.301.0019.2087.3.3.90.30.00 
730-01.08.01.10.301.0019.2517.3.3.90.30.00 
734-01.08.01.10.301.0034.2091.3.3.90.30.00 
757-01.08.02.10.304.0020.2093.3.3.90.30.00 



768-01.08.02.10.305.0021.2094.3.3.90.30.00 
779-01.08.03.10.301.0019.2096.3.3.90.30.00 
795-01.08.04.10.302.0035.2098.3.3.90.30.00 
810-01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.30.00 
862-01.09.02.12.361.0022.2109.3.3.90.30.00 
890-01.09.02.12.366.0054.2112.3.3.90.30.00 
914-01.09.03.12.365.0024.2118.3.3.90.30.00 
923-01.09.03.12.365.0025.2119.3.3.90.30.00 
939-01.09.03.12.365.0037.2121.3.3.90.30.00 
958-01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 
989-01.10.01.04.122.0033.2131.3.3.90.30.00 

1010-01.10.02.04.122.0033.2133.3.3.90.30.00 
1019-01.10.03.04.122.0033.2135.3.3.90.30.00 
1029-01.10.04.04.122.0033.2137.3.3.90.30.00 
1042-01.10.05.04.122.0033.2139.3.3.90.30.00 
1058-01.10.06.04.122.0033.2141.3.3.90.30.00 
1067-01.10.07.04.122.0033.2143.3.3.90.30.00 
1077-01.10.08.04.122.0033.2226.3.3.90.30.00 
1086-01.10.09.04.122.0033.2227.3.3.90.30.00 
1098-01.11.01.15.452.0012.2067.3.3.90.30.00 
1103-01.11.01.15.452.0012.2068.3.3.90.30.00 

 – Modalidade: Pregão Presencial (36/13) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 30/04/2013. 
 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 18/13 – Processo nº 202/2013 – Contratante: Prefeitura 
Municipal de Louveira – Empresa detentora: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. – Objeto: 
Registro de preços de serviços de impressão do jornal “Imprensa Oficial do Município de 
Louveira – SP” – Preço registrado (na seguinte ordem: item, descrição, valor unitário, valor de 
500 exemplares): 1 - Impressão de 04 Páginas - R$ 0,70 - R$ 350,00; 2 - Impressão de 08 
páginas - R$ 0,90 - R$ 450,00; 3 - Impressão de 12 páginas - R$ 1,20 - R$ 600,00; 4- 
Impressão de 16 páginas - R$ 1,40 - R$ 700,00; 5 - Impressão de 20 páginas - R$ 1,80 - R$ 
900,00; 6 - Impressão de 24 páginas - R$ 2,00 - R$ 1.000,00; 7 - Impressão de + de 24 
páginas (considerar sempre múltiplos de 4) - R$ 4,00 - R$ 2.000,00 – Código do recurso e 
fonte: 1007 - 01.10.01.04.122.0100.2615.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(43/13) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 02/05/2013. 
 
 
 
Louveira, 15 de maio de 2013. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 


