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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
TERMO DE REFERÊNCIA N. 016/2018

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA CBMGO.

 

1. DO OBJETO
Este processo tem por objetivo a aquisição de materiais de escritório, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo.
 
2.  JUSTIFICATIVA
O presente termo destina-se a aquisição de materiais de escritório, tendo em vista a necessidade de suprimento da demanda de utilização deste material nas
OBMs do CBMGO em 2018, conforme memorando nº: 15/2018 SEI - CAL- 06502.
 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

LOTE ÚNICO

3.3.90.30.15 - Material de expediente
ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD. Valor Unitário Valor total

01 Almofada p/Carimbo azul n°3 Unid. 60  R$          4,25  R$                   255,00
02 Almofada para carimbo cor azul n. 4 Unid. 60  R$          4,95  R$                   297,00
03 Almofada para carimbo cor preta n. 3 Unid. 60  R$          4,69  R$                   281,40
04 Almofada para carimbo cor preta n. 4 Unid. 60  R$          4,69  R$                   281,40
05 Almofada para carimbo cor vermelha n. 3 Unid. 60  R$          4,95  R$                   297,00
06 Almofada para carimbo cor vermelha n. 4 Unid. 60  R$          4,95  R$                   297,00
07 Apagador Unid. 60  R$          5,98  R$                   358,80
08 Apoio de punho para teclado Unid. 60  R$        25,55  R$               1.533,00
09 Bloco para anotações Unid. 100  R$          7,83  R$                   783,00
10 Borracha Unid. 200  R$          3,66  R$                   732,00
11 Caderno de protocolo 104 Fls. Unid. 100  R$          9,78  R$                   978,00
12 Caixa  box para arquivo morto  Unid. 250  R$          2,77  R$                   692,50
13 Calculadora Unid. 80  R$        26,67       R$             2.133,60       
14 Caneta Esferográfica  cor Azul Unid. 1000  R$          2,02  R$               2.020,00
15 Caneta Marca Texto cor Amarela Unid. 132  R$          1,65  R$                   217,80
16 Caneta para DVD/RETROPROJETOR azul Unid. 21  R$          2,75  R$                     57,75
17 Caneta para DVD/RETROPROJETOR preta Unid. 70  R$          2,42  R$                   169,40
18 Caneta esferográfica Vermelha Unid. 300  R$          1,86  R$                   558,00
19 Clips de metal N°1 Caixa 200  R$          9,83  R$                   1.966,00
20 Clips de  metal N°2 Caixa 100  R$          9,83  R$                     983,00
21 Clips de  metal N°3 Caixa 150  R$        15,00  R$               2.250,00
22 Clips de  metal N°4 Caixa 150  R$          6,54  R$                   981,00
23 Clips de  metal N°8 Caixa 100  R$          9,83  R$                     983,00
24 Cola Branca 40g Unid. 100  R$          1,16  R$                   116,30
25 Envelope pardo  24 x 34  -250 x 1 Unid. 400  R$          0,44  R$                   176,00
26 Envelope  pardo 26 x 360-250x1 Unid. 450  R$          0,49  R$                   220,50
27 Envelope  pardo 31 x 41-100x1 Unid. 450  R$          0,31  R$                   139,50
28 Estilete Unid. 120  R$          2,58  R$                   309,60
29 Extensão Elétrica 5 Metros Unid. 40  R$        19,23  R$                   769,20
30 Extrator de Grampo Unid. 40  R$          0,84  R$                     33,60
31 Fita Crepe branca 32 x 50mm Unid. 250  R$          4,38  R$               1.095,00
32 Fita Crepe Larga Unid. 300  R$          8,50  R$               2.550,00
33 Fita Durex Unid. 200  R$          2,53  R$                   506,00
34 Grampeador de mesa em metal (26/6)  médio Unid. 100  R$          7,65  R$                   765,00
35 Grampo para Grampeador profissional (23/10) 5000x1 Caixa 70  R$          4,59  R$                   321,30
36 Grampo para Grampeador profissional  (24/10) 5000x1 Caixa 70  R$        12,00  R$                   840,00
37 Grampo para Grampeador  profissional (24/8) 5000 x 1 Caixa 70 R$         4,71   R$                    329,70
38 Lápis Preto Unid. 300  R$          1,59  R$                   477,00
39 Livro ATA 100 folhas Unid. 150  R$          7,43  R$               1.114,50
40 Livro ATA 200 folhas Unid. 70  R$        17,19  R$               1.203,30
41 Livro ATA 50 folhas Unid. 70  R$          8,74  R$                   611,80
42 Marcador para quadro branco cores variadas Unid. 650  R$        16,88  R$               10.855,50
43 Marcador permanente-Azul Unid. 100  R$          4,13  R$                   413,00
44 Molhador de dedo Unid. 40  R$          2,75  R$                   110,00
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45 Mouse óptico Unid. 40  R$        11,00  R$                   440,00
46 Mouse pad com apoio de pulso Unid. 50  R$        22,55  R$               1.127,50
47 Papel A4 Bloco 400  R$        24,45  R$               9.780,00
48 Papel Contact Transparente 10 m x 45cm Metros 60  R$        39,01  R$               2.340,60
49 Pasta AZ lombo largo Unid. 100  R$        10,01  R$               1.001,00
50 Pasta com fecho tipo romeu e julieta Unid. 100  R$          2,97  R$                   297,00
51 Pasta Catálogo Unid. 80  R$          8,54  R$                   683,20
52 Pasta Plástica com elástico, PVC 20 mm. Unid. 60  R$          2,45  R$                   147,00
53 Pasta Plástica com elástico PVC, transparente 40 mm. Unid. 250  R$          4,08  R$                   1020,00
54 Pasta Plástica sem dorso Unid. 100  R$          1,69  R$                   169,00
55 Pasta Suspensa Unid. 100  R$          1,80  R$                   180,00
56 Percevejo Caixas 40  R$          4,57  R$                   182,80
57 Perfurador 2 Furos Unid. 30  R$        10,69  R$                   320,70
58 Pilha alcalina AA 1.5V Cartela 100  R$        19,11  R$               1.911,00
59 Porta Correspondência dupla Unid. 100  R$        34,21  R$               3.421,00
60 Porta Correspondência simples Unid. 100  R$        12,83  R$               1.283,00
61 Porta Correspondência Tripla Unid. 120  R$        37,00  R$               4.440,00
62 Porta Lápis Unid. 100  R$        11,61  R$               1.161,00
63 Régua transparente 30 cm Unid. 100  R$          2,31  R$                   231,00
64 Régua  transparente 40 cm Unid. 100  R$          2,47  R$                   247,00
65 Teclado para Desktop-USB Unid. 50  R$        32,24  R$               1.612,00
66 Tesoura Escolar Unid. 100  R$          5,64  R$                   564,00
67 Tesoura média Unid. 100  R$        22,90  R$               2.290,00
68 Tinta para almofada de carimbo Unid. 150  R$          5,25  R$                   787,50

    Valor Total do Lote    R$     77.814,95
 

3.1. As especificações detalhadas encontram-se no ENCARTE 1 - anexo a este Temo de Referência.
3.2. A despeito do critério de julgamento ser o MENOR PREÇO POR LOTE, deve-se respeitar os valores unitários máximos previstos para cada item
componente do respectivo lote.
3.3. Das Amostras:
3.3.1. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, o detentor da melhor proposta do certame, a critério do
CONTRATANTE, deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto/equipamento descrito na proposta, para avaliação básica e inspeção visual, bem como
a conferência de exigências normativas pertinentes a cada produto/equipamento, conforme especificações deste instrumento.

1. A convocação para apresentação da amostra será feita, via e-mail, pelo Departamento de Recebimento de Materiais e Gestão de Contrato,
DERC/CAL – CBMGO – Telefones: 62-3201-6389, que informará data, horário e local de entrega da amostra.

2. Não será aceito, em hipótese nenhuma, adiamento ou prorrogação do prazo para entrega da amostra.

3.3.2. A amostra deverá ser entregue em embalagem individual e identificada com nome da empresa, n° do Pregão, nº do item e nº do lote, para fins de
verificação e registro de amostra padrão, a qual ficará arquivada no DERC/CAL como contra amostra para efeito de comparação de qualidade e padrão.
3.3.3. A amostra será analisada pela equipe técnica do DERC/CAL e a adjudicação do item ficará condicionada à aprovação da mesma.

1. Em caso de dúvida na análise da amostra, a equipe técnica reserva o direito de solicitar os ensaios comprobatórios em laboratórios, reconhecidos
pelo INMETRO, seguindo as especificações e normas exigidas neste instrumento para atestar a qualidade dos produtos/equipamentos.

3.3.4.A não apresentação da amostra ou em desacordo com as especificações exigidas implicará na desclassificação da empresa.

1. A amostra rejeitada será devolvida à empresa em até 05 (cinco) dias, contados a partir da data de homologação do certame.

 
4.DAS OBRIGAÇÕES
4.1. CONTRATANTE
4.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo ora estabelecido.
4.1.2. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar
insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.
4.1.3. Disponibilizar todas as informações e os meios necessários para que ocorra o fiel cumprimento das disposições existentes;
4.1.4. Autoriza os serviços e emitir os documentos específicos para tal.
4.1.5. Exercer a fiscalização da execução do objeto por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei n. 8666/93.
 4.2. CONTRATADA
4.2.1. A Licitante vencedora se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital.
4.2.2. Será de responsabilidade da vencedora todas as despesas que incidam ou venham a incidir diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado, e
ainda aquelas relativas aos tributos fiscais, trabalhistas e sociais.
4.2.3. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na contratação.
4.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até o limite de
25% (vinte cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento
integral deste e antes de efetuado o pagamento.
4.2.5. Executar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
4.2.6. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto
deste instrumento ou por erro relativo à execução.
4.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erro na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de
despesa para o contratante;
4.2.8. Responsabilizar-se integralmente pelos objetos contratados, nos termos da legislação vigente;
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4.2.9. Prestar quaisquer informações à Contratante, quando solicitada.
 
5.DA GARANTIA
5.1. Os produtos deste Termo de Referência deverão possuir a Garantia Legal contra defeitos de fabricação, sem prejuízo a garantia expedida pelo
fabricante.
5.2. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser novos, de primeiro uso, não sendo, em hipótese alguma, permitida a oferta de produtos resultantes
de processo de recondicionamento e/ou remanufaturamento.
5.3. Os objetos a serem entregues deverão ser fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
 
6.EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. A licitante vencedora deverá entrar em contato com o Departamento de Recebimento e Gestão de Contratos - DERC/CAL pelo telefone (62)3201-
6389, após o Recebimento do Empenho  para marcar a data e horário em que se fará a entrega dos materiais, obedecendo o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, que se dará na sede do Comando de Apoio Logístico situado na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP
74425-535,.
6.2. O recebimento por parte da Contratante observará o estabelecido abaixo:
6.2.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante deste Termo de Referência e a proposta da empresa vencedora.
6.2.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do recebimento
provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material, e após o
aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
6.3. O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar, não configura o recebimento definitivo dos produtos;
6.4. A contratante emitirá o documento de aceite somente após o recebimento definitivo e restar constatado ter a licitante cumprido suas obrigações e estar
o objeto em condições de recebimento.
6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
6.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, materiais fornecidos em desacordo com o contrato.
6.7. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de
até 2 (dois) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pelo gestor do contrato.
6.8. O recebimento definitivo do objeto, não exclui a responsabilidade da empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua
normal utilização pelo CBM-GO, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).
6.9. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes, mediante justificativa apresentada pela contratada e consequente
aceite pela contratante.
6.10. O Frete e o trabalho de descarregar o material nas dependências do Contratante estão inclusos no valor do objeto;
6.11. As empresas participantes do certame que necessitarem de maiores esclarecimentos a respeito do objeto poderão entrar em contato com o
Departamento de Especificações e Orçamentos DECOR/CAL pelos telefones  (62) 3201-6387.
 
 
7. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREҪOS
7.1. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos, sob pena de desclassificação.
7.1.1 A empresa deverá fornecer junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações contidas
no descritivo técnico do produto informando a marca.
 
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
8.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.
8.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar
a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de
janeiro de 2014.
 
 

Goiânia, 25 de junho de 2018.
 
 

 

Frederico Magalhães Guerra – 1º Ten QOC BM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR
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ENCARTE 1

ESPECIFICAÇÕES DETALHAS
 

ESPECIFICAÇÃO

ITEM PRODUTO UND DESCRIÇÃO

01 Almofada para carimbo
cor azul n. 3 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor azul n. 3 (pequena).

02 Almofada para carimbo
cor azul n. 4 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor azul n. 4 (grande).

03 Almofada para carimbo
cor preta n. 3 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor preta n. 3 (pequena).

04 Almofada para carimbo
cor preta n. 4 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor preta n. 4 (Grande).

05 Almofada para carimbo
cor Vermelha n. 3 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor Vermelha n. 3 (pequena).

06 Almofada para carimbo
cor vermelha n. 4 UND Almofada carimbo, com tampa plástica, almofada com esponja absorvente, revestida de tecido, tipo

entintada, cor Vermelha n. 4 (Grande).

07 Apagador UND Apagador para quadro branco, medidas aproximada: 60x150mm, em plástico, base em feltro, refil
substituível.

08 Apoio de punho para
teclado UND

Apoio para teclado, confeccionado em gel, formato ergonômico, base antiderrapante, preferencialmente
em cor escura, tipo preto, medindo aproximadamente (variação de ± 10%): 50 x 9,5 cm, apoio altura de
2,5 cm.

09 Bloco para anotações UND Bloco de Anotações, material papel offset, quantidade folhas 50, gramatura 75 g/m2, medindo
aproximadamente 320x220 mm, com folhas brancas.

10 Borracha UND Borracha de papelaria; em látex natural, livre de PVC, atóxica, com protetor em plástico; medindo no
mínimo (2 x 3 x 1) cm (larg. comp. alt.); na cor branca .

11 Caderno de protocolo 104
Fls UND Miolo: em papel offset. Gramatura: 56 g/m². Formato: 153mm x 216mm. Folhas: numeradas. Capa:

dura

12 Caixa box para arquivo
morto UND Caixa box para arquivo morto, desmontável, tipo polionda, com local para incluir informações, plástico

com áreas de picote (para ventilação), medidas aproximadas 140mm x 270mm x 390 mm.

13 Calculadora UND
Calculadora de mesa com 12 dígitos. Visor: Cristal Líquido, contendo as funções: porcentagem, 4
operações básicas, inversão de sinais, e duplo zero, correção dígito a dígito e memória, Alimentação:
Bateria e Célula Solar, no mínimo 24 teclas.

14 Caneta esferográfica azul UND

Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor com
furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de
10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe,
fabricada em material plástico ou  metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de
tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional, de qualidade equivalente ou superior a marca BIC
ou Faber Castel . Validade mínima de 11 meses.

15 Caneta marca texto cor
amarelo UND

Caneta marca texto cor amarela, com ponta chanfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta
superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm
para destacar de qualidade igual ou superior a marca PILOT.

16
Caneta para
DVD/RETROPROJETOR
azul

UND Caneta tinta permanente, azul, resistente a água, para cd/dvd ponta poliacetal de 2,00mm. Validade
mínima 11 meses.

17
Caneta para
DVD/RETROPROJETOR
preta

UND Caneta tinta permanente, preto, resistente a água, para cd/dvd ponta poliacetal de 2,00mm. Validade
mínima 11 meses.

18 Caneta esferográfica
Vermelha  UND

Caneta esferográfica, tinta Vermelha, medindo aprox. 14,5cm, corpo sextavado, transparente, incolor
com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de
10cm, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe,
fabricada em material plástico ou  metálico, material da ponta em aço inoxidável com esfera de
tungstênio, tipo escrita grossa. Fabricação nacional, de qualidade equivalente ou superior a marca BIC
ou Faber Castel . Validade mínima de 11 meses.

19 Clips de metal n. 1 CX Clips niquelado nº 1/0; para papel; fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; caixa
com 500 (quinhentos) gramas.
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20 Clips de metal n. 2 CX Clips niquelado nº 2/0; para papel; fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; caixa
com 500 (quinhentos) gramas.

21
Clips de metal n. 3
 

CX Clips niquelado nº 3/0; para papel; fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; caixa
com 500 (quinhentos) gramas.

22 Clips de metal n. 4 CX Clips niquelado nº 4/0; para papel; fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; caixa
com 500 (quinhentos) gramas.

23 Clips de metal n. 8 CX Clips niquelado nº 8/0; para papel; fabricação com arame de aço com tratamento anti-ferrugem; caixa
com 500 (quinhentos) gramas.

24 Cola branca 40g UND Cola branca, adesivo vinílico de alta resistência, ideal para papel, acabamento transparente e flexível,
bico contra entupimentos e vazamentos, 40g. Validade mínima 11 meses.

25 Envelope pardo 24X34
250x1 UND Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo 240x340 mm;

na cor branca (caixa com 250 envelopes).

26 Envelope pardo 26X36
250x1 UND Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo 260x360 mm;

na cor pardo. (caixa com 250 envelopes).

 27
 

Envelope pardo 31X41
100x1 UND Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; tipo saco; sem impressão; medindo 310x410 mm;

na cor pardo. (caixa com 100 envelopes).

28 Estilete com lâmina UND Estilete grande, com cabo em plastico rígido, lâmina de aço carbono de 18mm de largura, com avanço
graduável e com trava de segurança.

29 Extensão elétrica 5m UND Extensão elétrica de 5 tomadas com 5m, deverá possui cinco tomadas,  tensão /potência 127/1270W e
220V/2200W. Corrente máxima 10A, bitola do cabo, 0,75mm². Aprovada pelo INMETRO.

30 Extrator de grampo UND Extrator de grampo tipo espátula em aço cromado.

31 Fita crepe branca
32x50mm UND Fita crepe adesiva na cor branca (medidas: 32mm x 50 metros)  de qualidade igual ou superior a marca

3M. Validade mínima 11 meses.

32 Fita crepe Larga UND

Fita adesiva medindo 12mm x 20m dupla-face de papel, coberto em adesivo a base de borracha natural
e resinas sintéticas de ambos os lados. Separação por papel antiaderente tratado de ambos os lados. A
fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a
cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura.

33 Fita Durex UND Fita adesiva transparente - Constituída de um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), coberta
com adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a pressão. Dimensão mínima  12 mm x 50 m

34
 

Grampeador de mesa em
metal (26/6) médio UND Grampeador de mesa em metal, longo alcance. Base emborrachada. Compatível com grampos 26/6,

com capacidade de grampeamento de no mínimo 25 folhas.

35
Grampo de aço para
grampeador profissional
(23/10) 5000x1

CX Grampo de aço niquelado para grampeador profissional tamanho 23/10. Caixa com 5.000 unidades.

36
Grampo de aço para
grampeador profissional
(24/10) 5000x1

CX Grampo de aço para grampeador profissional tamanho 24/10. Caixa com 5.000 unidades.

37
Grampo para
Grampeador  profissional
(24/8) 5000 x 1

 CX Grampo de aço para grampeador profissional tamanho 24/8. Caixa com 5.000 unidades.

38 Lápis Preto UND Material Corpo Madeira diâmetro carga 2 mm, dureza carga HB, formato corpo cilíndrico,
características adicionais sem borracha apagadora, grafite, n°1, material carga grafite.

39 Livro ata 100 folhas UND Livro ata, capa dura, material papel offset, quantidade folhas 100, gramatura 75 g/m2, medindo
aproximadamente 320x220 mm, com folhas brancas pautadas e numeradas.

40 Livro ata 200 folhas UND Livro ata, capa dura, material papel offset, quantidade folhas 200, gramatura 75 g/m2, medindo
aproximadamente 320x220 mm, com folhas brancas pautadas e numeradas.

41 Livro ata  50 folhas UND Livro ata, capa dura, material papel offset, quantidade folhas 50, gramatura 75 g/m2, medindo
aproximadamente 320x220 mm, com folhas brancas pautadas e numeradas.

42 Marcador para quadro
branco cores variadas. UND

Caneta para quadro branco, recarregável, secagem rápida, tinta inodora, com clipe, corpo e tampa de
polipropileno para vida duradoura, fácil de recarregar, com caixa expositora, podendo permanecer até
48 horas destampado sem secar, ponta de traço redonda, aproximadamente 2mm.
250 UNIDADES azul;
250 UNIDADES preto;
100 UNIDADES vermelho;
50   UNIDADES verde.
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43 Marcador permanente-
Azul

CX Caneta para quadro branco, recarregável, secagem rápida, tinta inodora, com clipe, corpo e tampa de
polipropileno para vida duradoura, fácil de recarregar, com caixa expositora, podendo permanecer até
48 horas destampado sem secar, ponta de traço redonda, aproximadamente 2mm, na  cor Azul-
Permanente.  Caixa com 4 unidades

44 Molhador dedo em pasta UND Molha dedo em pasta com creme antibacteriano com fórmula antisséptica e antialérgica.

45 Mouse óptico UND Mouse óptico, com 03 botões, resolução mínima de 800 dpi, formato ergonômico e rolagem de tela,
preferencialmente em cor escura, tipo preto, entrada USB.

46 Mouse pad com apoio de
pulso UND

Mouse pad, revestido em tecido na cor escura, tipo preto, com apoio de punho ergonômico,
confeccionado em elastômero, tecido e gel, base antiderrapante, rolagem de tela, preferencialmente em
cor escura, tipo preto.

47 Papel A4 BLOCO Pacote com 500 fls. Formato A4: 210 x 297 mm. Gramatura: 75mg/m.

48 Papel contact transparente
10mx45cm Metro Papel contact transparente, laminado de PVC, autoadesivo e protegido no verso por papel

siliconado.10mx45cm.

49
 

Pasta A-Z lombo largo UND Pasta A-Z lombo largo – Formato Ofício medindo aproximadamente (variação de ± 10%): 35x28x8cm.

50 Pasta com fecho tipo
romeu e julieta UND PASTA ARQUIVO - com presilha (grampo trilho) tipo Romeo e Julieta, em polipropileno (PP),

transparente, dimensões aproximadas 335mm x 230mm, cores diversas

51 Pasta catálogo com 50
plásticos grossos UND

Pasta catálogo na cor preto contendo 50 Sacos plásticos em PEBD (polietileno em baixa densidade)
incolor de no mínimo 0,3 micra de espessura, com 04 furos, medindo 24cm x 33cm,. revestida com
capa em PVC preto dotada de porta identificação frontal com visor transparente,

52 Pasta plástica com
elástico, PVC 20 mm UND Pasta plástica com elástico, PVC, formato ofício medindo aproximadamente (variação de ± 10%):

245mm x 335mm e 20mm de altura.

53
Pasta plástica com
elástico, PVC,
transparente 40 mm

UND Pasta plástica transparente com elástico, PVC, formato ofício, medindo aproximadamente (variação de
± 10%): 245mm x 335mm e 40 mm de altura.

54 Pasta Plástica sem dorso UND Pasta sanfonada transparente com 31 divisões, medindo aproximadamente (variação de ± 10%):
385mm x 273mmx55mm.

55 Pasta Suspensa CX Pasta suspensa com alça de metal, revestida branca. Medida: Ofício - 361X0X240 mm. Gramatura:
538g grs/m². Espessura: 0,50 mm, caixa com 25 Unidades.

56 Percevejo UND Percevejo em aço latonado nº 4 que vem em uma caixa cartão com 100 unidade. (A x L x P) 1,2 x 3,7 x
6,0 cm - Peso: aprox. 35 gramas.

57 Perfurador 2 Furos UND
Perfurador para papel, 2 furos universais, grande de mesa, capacidade para, no mínimo 60 folhas,
confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para
centralização dos furos

58 Pilha alcalina AA 1,5 V PCT Pilha alcalina pequena AA 1,5V, longa duração – embalagem com 02 unidades, não recarregável, de
qualidade igual ou superior a marca Duracell. Validade mínima 24 meses.

59 Porta Correspondência
dupla UND

Organizador de mesa (porta objeto) conjugado, contendo no mínimo 02 (duas) divisões (porta lápis,
lembrete, porta clipes), confeccionado em material acrílico, com medidas aproximadas da base de: 20
cm comprimento x 06 cm de largura

60 Porta Correspondência
simples UND

Organizador de mesa (porta objeto) conjugado, contendo no mínimo 01 (uma) divisão (porta lápis,
lembrete, porta clipes), confeccionado em material acrílico, com medidas aproximadas da base de: 20
cm comprimento x 06 cm de largura

61 Porta Correspondência
Tripla UND

Organizador de mesa (porta objeto) conjugado, contendo no mínimo 03 (três) divisões (porta lápis,
lembrete, porta clipes), confeccionado em material acrílico, com medidas aproximadas da base de: 20
cm comprimento x 06 cm de largura

62 Porta Lápis UND Porta Lápis, Acrílico, Fumê, 90mm x 50mm

63 Régua transparente 30cm UND Régua comum, em poliestireno, comprimento 30 cm, graduação centímetro, topo material rígido.

64 Régua transparente 40cm UND Régua transparente, em poliestireno, comprimento 40 cm, com no mínimo 2,5 mm de espessura e
35mm de largura, graduada em milímetros, topo material rígido.

65 Teclado para Desktop-
USB UND

Teclado para microcomputador PC/ATX, cor preta, padrão abnt-2, conector padrão USB, com teclas de
função na posição horizontal, com no mínimo 107 teclas, comprimento do cabo 1.25 m, para sistema
operacional Windows 98/ME/2000/XP/VISTA. Fabricante: UPSON, TRONI, MICROSOFT,
LOGITECH, LEADERCHIP, YOSHI , GENIUS ou similar com a mesma qualidade. 

66 Tesoura Escolar UND Tesoura escritório, com lamina em aço inox, cabo em polipropileno, ponta arredondada medindo
aproximadamente 17cm, deve possuir formato anatômico.

67 Tesoura média UND Tesoura escritório, com lamina em aço inox, cabo em polipropileno, medindo entre 17 e 19 cm, deve
possuir formato anatômico.
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68 Tinta para almofada de
carimbo

UND Tinta para almofada de carimbo com tinta a base de água 40 ml sendo:
50 unidades na cor azul;
50 unidades na cor preta;
50 unidades na cor vermelha.
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