
Material de Higiene pessoal
Alcool gel para assepsia das mãos sem uso de água
proporciona uma secagem rápida das mãos sem auxilio
de papéis ou pano.
Compisição: Alcool etílico 70º inpm neutralizante, carbomero, 
glicerina, propilenoglicol e água validade 36 meses produtos
acondicionado em embalegens plasticas contendo 5 litros
devidamente identificada. 

Sabonete liquido para limpeza das mãos refil com 800 ml,
fragrância erva-doce. 
Composto por citric acid, Sulfonic acid, sodium chloride distearate,
parfum, cocamide dea, sodium laureth sulfate edta, methylchloroisotiazolinone,
glicol distearate,  aqua e demais substâncias permitidas, embalados
individualmente em caixinhas de papelão contendo informações sobre o uso e 
instalação.

Papel higienico de primeira qualidade 100% celulose virgem ( expresso na caixa),
não reciclado na cor branca , gofrado isento de pintas e sujeiras, absorvente 
resistente, liso, alta alvura medindo 500 metros de comprimento cada rolo, 
embalados em caixas de papelão contendo 8 rolos cada, contendo as identificações
da marca, fabricante, medidas/formato,cor e quantidade de rolos

Caderno brochurão capa dura azul, contendo 96 folhas, formato 200mm x 275mm
miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis. Contendo no minimo 31 pautas, 
sendo confeccionado em material off set, capa e contra capa revestido em papel 115
G/M2, papelão 780G/M2 e forro 115 G/M2, com aplicação de plastificação  polietileno
na capa. Devera estar de acordo com a norma ABNT NBR 15733:2009

Giz de cera grosso com 12 cores, produzido 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 a pressão 
normal de uso;
 Dimensões minimas: Comprimento 95 mm x diametro 11mm de seção circular, peso minimo
95 G. Materiais com ilvolucro desde que atendam as especificações, com produção nacional
e selo compulsório do inmetro. Laudo de toxicologia, conforme norma ABNT NBR15236/2009
emitido por laboratório credenciado pelo inmetro

Caneta hidrográfica colorida com 12 cores diferentes, ponta de poliéster, corpo opaco ou
 brilhante com 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 lavavel impressa em seu corpo.

Caderno capa dura Caderno brochura 1/4costurado, contendo 48 folhas, formato
 140mm x 200mm miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis. Contendo no 
minimo 23 pautas, sendo confeccionado em material off set, capa e contra capa revestido
 em papel 115G/M2, papelão 780G/M2 e forro 115 G/M2, com aplicação de plastificação 
 polietileno na capa. Devera estar de acordo com a norma ABNT NBR 15733:2009 
cores diversas

Papel toalha branca, gofrado, intercalado 2 dobras pacote com 1250 folhas medindo 
22,5cm x 26cm classe 1 com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm, produto absorvente,
fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado), gofrado com alvura superior a 
87% conforme ABNT NBRNM ISO 2470, pintas inferior a 1,2mm2/m2 conforme NBR
8259/2002foros inferior a 0,8mm2/m2conforme NBR15134:2007, tempo de absorção
de água 5,0s e capacidade de absorção de água 3,5gágua/g de papel conforme
NBR15004:2003, acondicionado em fardos contendo 1,250 folhas cada, o fardo
devera conter informações do fabricante, marca, especificações do produto, alem da
sua composição gravadas de forma legível, assim como apresentação de laudo 
microbiológico conforme portaria Ms1480 de 31/12/90 e laudo dos ensaios de acordo
com as normas  ABNT referente a alvura, pintas, furos, capacidade e tempo de 
absorção de água           

ITEM
Valor 
totalQuantidade Valor 

por aluno

252 GL

2.620 UN

3.600 PC

4.000 Un

3.500 Un

2.500 Un

2.500 Cx

2.000 PC

10.981,00 2,104

4,529

7,077

5,073

2,161

5,111

1,374

13,393

23.641,60

36.936,00

26.480,00

11.280,00

26.675,00

7.175,00

69.900,00



Massa para modelar e que possa ser pintada com tintas acrílicas, PVA e Guache
estojo com 06 cores e com peso minimo de 100G, a base de  carboidratos de 
cereais, água, glutem, cloreto de sódio, aromoma, aditivos e pigmentos, massa 
com textura super macia, exelente consistencia, cores vivas e miscíveis, que não
esfarela, produto atóxico, que não mancha as mãos, que pode ser reaproveitado,
indicadpo para crianças a partir de 03 anos de idade, com validade de 24 meses.
com laude de toxicologiaconforme norma ABNT NBR 15236/2009 emitido por
laboratório credenciado pelo inmetro. 

Pincel escolar brochinha Nº 0 redondo com ponta reta, cabo de madeira curto, 
virola de alumínio e cerda gris.

Apontador de lapis atóxico, com deposito retangular em resinas termoplasticas e 
lamina de aço carbono temperado de alta resistencia e agulo de corte, preciso, 
com trava no deposito, medidas aproximadas 6cm x 2,5cm x 1,5cm, cores varia-
das com selo do inmetro.

Cola liquida branca 100G lavavel, Composição: Resina de PVA, produto atóxico;
frasco retangular, bico aplicador economico, 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, laudo de toxicologia conforme norma ABNT NBR 15236/2009 emitido 
por laboratório acreditado pelo inmetro.

Tesoura escolar ponta arredondada cabo  100% polipropileno e lamina de corte
 produzida em aço inoxidável, tesoura com corte limpo e eficiente, afiada de
 fabrica, olhais com formato anatômico e emborrachado internamente, laminas 
afixadas por meio de parafusos ou outro meio de fixação que assegure perfeito
 ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função, a marca do 
fabricante deve estar impressa no corpo do produto, medida aproximada  de 13cm

Lapis preto dureza HB/N2 sintético, com mina de grafite em pó aglutinado com 
polímeros  atóxicos e aditivos, corpo cilíndrico na cor azul, composto de polímeros 
atóxicos novos e usados, revestimento com recobrimento polimérico pigmentado 
que da cor ao lápis e recobrimento polimérico transparente que da brilho ao lápis,
gravação pelo sistema de transferências térmica que identifica o fabricante e tipo 
de produto, produto fabricado pelo processo de extrusão termoplastica.
Dimensões comp. 175mm diâmetro do corpo 7,0mm, diâmetro da mina 2,5mm 
com laudo  para verificação das conformidades dos requisitos de desempenho
conforme norma ABNT NBR ISO 15795/2010 emitido por laboratório creditado pelo
inmetro.

ITEM
Valor 
totalQuantidade Valor 

por aluno

3.500 UN

2.500 Cx

3.000 Un

400 Un

2.500 Un

10.000 Un

3.500 Cx

2,588

1,077

2.299

0,216

3,276

0,651

2,494

13.510,00

5.625,00

12.000,00

1.132,00

17.100,00

3.400,00

13.020,00

Lapis de cor  de resina sintética ( polimeros termoplasticos), confeccionado com  
com 63% de matéia prima virgem (variação de +- 2%) e 37% e matéria prima 
reciclada ( variação de +- 2%)  referente a peso bruto do lapis. Mina: colorida, 
diâmetro de 2, 5mm (variação de +/-0,1mm), corpo: cilindrico com comprimento
de 175,0mm (variação de +/- 1mm),  apontado , com diâmentro de 7,0mm 
(variação de +/-2mm), recoberto externamente em resina polimérica termoplástica
na mesma cor do traço contendo uma camada externa sobre o lapis e resina
termoplastica incolor para dar acabamento brilhante ao lapis com a marca e nome
do fabricante gravados por termotransferência  na cor dourada metalizada.
lapis com certificação do inmetro, caixa com 12 lapis em 12 cores:
(preto,marrom, violeta, azul escuro, azul claro, verde escuro, verde claro, amarelo,
laranja, vermelho, cinza prateado, e rosa) embalagem com nome e ou cnpj do 
fabricante, selo do inmetro,com laudo  para verificação das conformidades dos
 requisitos de desempenhoconforme norma ABNT NBR ISO 15795/2010 emitido
 por laboratório creditado pelo inmetro.



Caderno de cartografia 96 folhas capa cartão duplex, espiral sem seda, formato,
275mm x 200mm miolo papel reciclado ecológico  com no mínimo 56 G, capa e
contra-capa em papel cartão duplex com no mínimo 280G com aplicação de 
verniz e espiral revestido em nylon de 0,80mm com acabamento coil-lock, 
produto  confeccionado em papel reciclado ecológico produzido a partir de 
composição fibrosa 100%, reciclado ecologicamente (30% de aparas de pós
consumo e 70% aparas pós consumo, constando na contra capa informações 
do fabricante tais como CNPJ, nome, formato, tipo, Nº de folhas, e gramatura 
da capa e do miolo, certificado de que o fabricante atende as normas da NBR
15755/2009 da ABNT

Caneta esferográfica  carga removível na cor azul, 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, traços uniformes sem falhas sem folga
 que permita  retração da ponta da caneta durante a escrita ,a tinta não pode apresentar
ressecamento durante o período de validade  de acordo com a norma EN 71 

Caneta esferográfica  carga removível na cor preta, 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, traços uniformes sem falhas sem folga
 que permita  retração da ponta da caneta durante a escrita ,a tinta não pode apresentar
ressecamento durante o período de validade  de acordo com a norma EN 71 

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, traços uniformes sem falhas sem folga
 que permita  retração da ponta da caneta durante a escrita ,a tinta não pode apresentar
ressecamento durante o período de validade  de acordo com a norma EN 71 

Lapis preto 4B confeccionado em madeira, isenta de nós, apresentado coagem perfeita
das metades, com rígida fixação do grafite  na madeira de maneira que não permita des-
locamento ou quebra durante o apontamento, o qual é recoberto com  tinta verniz atóxico
e não lavável, barra interna de grafite sem impurezas e uniforme com selo do inmetro, 
comprimento em torno de 170 a 180mm diâmentro do grafite aproximadamente 2,0mm,
diâmetro entre 6,5 a 7,5mm formato sextavado.

Lapis preto 6B confeccionado em madeira, isenta de nós, apresentado coagem perfeita
das metades, com rígida fixação do grafite  na madeira de maneira que não permita des-
locamento ou quebra durante o apontamento, o qual é recoberto com  tinta verniz atóxico
e não lavável, barra interna de grafite sem impurezas e uniforme com selo do inmetro, 
comprimento em torno de 170 a 180mm diâmentro do grafite aproximadamente 2,0mm,
diâmetro entre 6,5 a 7,5mm formato sextavado.

Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 08 cabo curto de madeira ou plastico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 12 cabo curto de madeira ou plastico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 14 cabo curto de madeira ou plastico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Pincel escolar para pintura, chato, tamanho 16 cabo curto de madeira ou plastico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Prato de papelão Nº 6 com aproximadamente 26cm de diâmetro

ITEM
Valor 
totalQuantidade Valor 

por aluno

1.500 UN

2.000 UN

500  Un

1.000 PC

1.000 Un

1.000 Un

1.000 Un

3.000 Un

1,000 Un

600 Un

600 Un

8.025,00 1,537

0,279

0,069

0,139

0,275

0,275

0,494

0,258

1,007

0,485

0,277

1.460,00

365,00

730,00

1.440,00

1.440,00

2.580,00

1.350,00

5.260,00

2.532,00

1.448,00



Tela para pintura artística, tecido em algodão moldura de madeira pinus 
proveniente de reflorestamento, medidas 20 x20cm

Borracha branca macia, Nº 40 indicada para apagar escritas a lápis, medidas 32 x 22 x8mm
com marca gravada no prprio produto´, atóxica composição: borracha natural com certificado 
do inmetro

Régua plástica de 30cm personalizada  a uma cor com logomarca fornecida pela
 prefeitura, injetada em PET (politereflalato de etila), reciclado pos consumo, verde 
com tramitencia natural das embalagens de origens impressas atraves do processo de 
tampografia ou serigrafia com tintas atóxicas e livres de solventes impressão das
 escalas em milimetros, centimetros e logotipo em uma cor.
Dimensões: espessura 1,8mm chanfro na ponta 1mm, comprimento 310mm 
largura31mm, com laudo atestando ausencia de ftalatos conforme metodologia da
 norma ABNT NBR 16.040/2012 por laboratorio credenciado pelo inmetro

ITEM
Valor 
totalQuantidade Valor 

por aluno

5.000 UN

1.000 UN

1.500 UN

 600 Un

 600 Un

7.830,00

3.900,00

1,500

0,747

0,652

0,254

0,274

3.405,00

1.254,00

 1.434,00

 323.330,60

61,948

Pincel escolar para pintura, redondo, tamanho 08 cabo curto de madeira ou plástico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Pincel escolar para pintura, redondo, tamanho 12 cabo curto de madeira ou plástico, com 
virola de alumínio, pelo de pônei, produto com certificado do inmetro cada pincel contem
 marca e numeração individual.

Informações obtidas com base  na demanda de  dezembro de 2013 com um total de 5.219
 alunos freqüentando as Escolas Municípais.

Valor total Gasto em 2013

Valor total Gasto por aluno em 2013

* Calculos em reais podendo gerar uma diferença de % minimas em centavos para - .


