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  ANEXO I 
    PREGÃO PRESENCIAL N.º005/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 – OBJETO 
Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e expedientes para 
atendimento das necessidades de consumo da SEDE do CRM/PA, conforme quantidades, especificações, 
descritas nos Lotes I, II e III - QUADRO SINTÉTICO DO OBJETO parte integrante deste termo de 
referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
O pregão tem por finalidade atender as necessidades, com material de limpeza, descartáveis e expedientes, 
suficientes e adequados às atividades diárias realizadas pelo CRM/PA. 
 
3. FORMA DE AQUISIÇÃO 
3.1. As aquisições dos materiais serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência do CRM/PA 
mediante a emissão de ORDEM DE FORNECIMENTO. 
3.2. A entrega de materiais somente deverá ser efetuada pelo licitante vencedor após recebimento da 
ORDEM DE FORNECIMENTO, expedida pelo CRM/PA nos quantitativos e períodos indicados na referida 
correspondência oficial. 
3.3. Os quantitativos propostos poderão ser executados no todo ou em parte conforme a necessidade 
gerenciada pelo CRM/PA.  
 
4. RECEBIMENTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
4.1. Os materiais serão recebidos pelo CRM/PA. 
a) após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante 
assinado pelas partes. 
No caso da entrega ser efetivada por terceiros - transportador ou semelhante, o recebimento será conforme 
descrito acima. No entanto, um representante da empresa fornecedora deverá estar presente para os 
produtos sejam devidamente conferidos, conforme descrito acima. 
4.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da 
ORDEM DE FORNECIMENTO. 
4.3. Os materiais deverão ser entregues devidamente protegidos e embalados adequadamente 
contra danos de transporte manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais, no CRM/PA, 
localizado na Av. Generalíssimo Deodoro 223, Umarizal, Belém/PA, de segunda a sexta-feira 
das 8:00 as 17:00 horas.  
 
5 – DO VALOR DE REFERÊNCIA 
O valor estimado de referência para os materiais do LOTE I é R$7.025,57(sete mil, vinte e cinco reais, 
e cinquenta e sete centavos), do LOTE II é R$9.991,69 (nove mil, novecentos e noventa e um 
reais, e sessenta e nove centavos), e do LOTE III é R$20.863,59 (vinte mil, oitocentos e 
sessenta e três reais, e cinquenta e nove centavos), com o valor anual total de R$37.880,85 
(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta reais, e oitenta e cinco centavos), com base no somatório 
dos Lotes I, II e III a serem licitados. 
 
6- GARANTIA E VALIDADE 
6.1- Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia referente a defeitos de fabricação, embalagem 
ou outros, por período mínimo dentro dos períodos estipulados pelo Código de Defesa do Consumidor. 
 
7- VIGÊNCIA 
7.1- Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12(doze) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo haver prorrogação por período igual, inferior ou superior, mediante termo aditivo. 
8- FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
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8.1- O CRM/PA determina que a Sra. CIRLENE OLIVEIRA COSTA, será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A licitante vencedora ficará obrigada a: 
a) fornecer o material conforme as especificações constantes deste Termo de Referência; 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CRM-PA 
a) Providenciar local adequado para instalação dos materiais; 
b) Fiscalizar e inspecionar o material, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao especificado; 
c) Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações adicionais, dirimir  
dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem. 
d) Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o 
pagamento nas condições pactuadas. 
e)É facultado ao CRM-PA rejeitar o contrato, no todo ou em parte, desde que o material fornecido esteja em 
desacordo com as especificações e condições ofertadas. 

 
                         Lote I – Material de Limpeza para Sede do CRM/PA                                

item descrição especificação unidade quantidade Vl 
unit. 

Vl.total 

01 Água 
Sanitária  
1000 ml 

soluções aquosas à 
base de hipoclorito 
de sódio ou cálcio, 
com 
teor de cloro ativo 
entre 2,0 a 2,5% 
p/p, durante o 
prazo de 
validade (máximo 
de 6 meses). 
Produto poderá 
conter apenas 
hidróxido de sódio 
ou cálcio, cloreto de 
sódio ou cálcio e 
carbonato de sódio 
ou cálcio como 
estabilizante. Pode 
ter ação como 
alvejante e de 
desinfetante de uso 
geral 

unidade  80 unid.   

02 Álcool liquido 
1000 ml 

Álcool, etílico, 
hidratado, 92,8º 
INPM, líquido. 
Frasco com 1000 ml 

unidade 60 unid.   

03 Álcool em gel 
500g 

Álcool em gel 1,7kg 
anti-séptico, 
higienizador de 
mãos instantâneo, 
c/hidratante e aloe 
vera  

unidade 20 unid.   

04 Aromatizante 
ambiental de 
360 ml 

Aromatizante 
ambiental, aerossol, 
com composição 
minima de: 

unidade 80 unid.   
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         -quaternario 
de amonio: 0,07%; 
         -
solubilizantes; 
         -
coadjuvantes; 
         -perfume;         
-butano/propano;          
-volume: minimo 
99% do declarado 
na embalagem ou 
rotulo; em 
embalagem com 
360 ml de produto 
(tipo bom ar ou 
similar de mesma 
qualidade ou 
qualidade superior) 

05 Desinfetante 
líquido  para 
limpeza 05 
litros  

Desinfetante super 
concentrado para 
desinfecção e 
aromatização 
de ambientes. 
Isento de partículas 
insolúveis ou 
materiais 
precitados. 
Contendo 
externamente prazo 
de validade, nome 
do 
responsável técnico, 
fabricante, registro 
ou notificação no 
ministério da saúde, 
quantidade, modo 
de usar, 
composição 
química, forma de 
conservação e 
armazenamento; 
advertência para 
não reutilização da 
embalagem, 
precauções, classe 
toxicológica (se 
houver), conduta 
em caso de 
acidentes. . Prazo 
de validade de no 
mínimo 18 meses, a 
partir da entrega no 
CRM. 

unidade 80 unid.   

06 
 

Limpa vidros 
500 ml 

Limpa vidros. 
Material para 
limpeza de vidros, à 
base de 

unidade 40 unid.   



Av. Generalíssimo Deodoro, 223 - Umarizal - CEP 66050-160 - Belém-PA  
Fone: (91) 3204-4000 (91) 3204-4022/4033 Fax:(91) 3204-4012. 

e-mail: assjuridica@cremepa.org.br  

 

 

 

 

água, álcool, 
solvente, 
fragrância, 
princípios ativos. 
Embalagem 
plástica, com bico 
dosador, com 
500ml. 
Informações de 
lote, data de 
fabricação e prazo 
de validade 
impressos na 
embalagem. Prazo 
de validade de no 
mínimo 18 meses, a 
partir da entrega no 
CRM. 

07 Limpa 
Alumínio 500 
ml 

Limpa Alumínio, 
frasco plástico de 
500ml, para uso 
direto, composição: 
tensoativo aniônico, 
biodegradável, 
ácido sulfônico, 
corante e água. 
Embalagem 
contendo 
informações sobre o 
produto. Prazo de 
validade de no 
mínimo 18 meses, a 
partir da entrega no 
CRM. 

unidade 20 unid.   

08 Desentupidor 
em pó de pia 
e ralos 
300g ou 
similar ao 
Diabo Verde  

Desentupidor em pó 
de ralos e pias de  
qualidade. 

unidade 
 

20 unid. 
 

  

09 Inseticida  Inseticida aerosol 
frasco com 300ml. 
Composição: 
ingrediente ativo, 
solvente, 
antioxidante 
emulsificante, 
veiculo e 
propelente. No 
rótulo, 
informações do 
produto, fabricante 
e registro ou 
notificação na 
ANVISA. 

unidade 25 unid.   

10 Pedra 
Sanitária 35 

Pedra sanitária com 
ação aromatizante 

unidade 
 

600 unid. 
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gr. de ambientes para 
uso domiciliar,  
acondicionada 
individualmente em 
sachê de 35gr, com 
suporte plástico. 
Composição: 
Paradiclorobenzeno, 
fragrância e 
corante, podendo 
conter: C1 67405, 
C1 45170, C1113. 
Deverá conter na 
embalagem dados 
de identificação do 
fabricante, 
omposição, 
precauções, 
primeiros socorros, 
modo de usar, data 
de fabricação, 
número do lote e 
validade 

11 Lustra 
Moveis  
200 ml 

Lustra móveis 
acondicionado em 
frasco plástico de 
200ml. Constando 
as seguintes 
informações no 
rótulo: modo de 
usar, precauções e 
cuidados e o 
número do telefone 
do Centro de 
Assistência 
Toxicológica. 
Composição 
química: Polímero 
Acrílico, Cera de 
carnaúba, Agente 
de Polímero, 
Emulsificante, 
Nonilfenol 
Etoxilado, 
Atenuador de 
espuma, 
Fragrância, 
Sequestrante, 
Alcalinizante, 
Conservante e 
Veículo. 

unidade 12 unid. 
 

  

12 Vaselina 
500ml 
 

VASELINA líquida p/ 
limpeza.  

unidade 
 

06 unid. 
 

  

13 Refil de tela odorificador 
sanitário tipo tela 
odorizada para 

unidade 56 unid.   
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mictório 
14 
 
 

Sabão em  
Barra  - 1kg, 
 
 

Sabão em Barra 
Neutro, Coco ou 
Azul. 

unidade 
 
 

40 unidades 
 
 

  

15 
 
 

Sabão em 
Pó – 500g. 
 
 

sabão em pó, 
multiuso, alvejante 
e desinfetante, 
embalagem 
em caixa de 
papelão com 500g 
contendo 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante e prazo 
de validade. 

 caixa 
 
 

200 unid. 
 
 

  

16 
 
 

Detergente 
p/lavar louça 
500 ml. 
 
 

Detergente líquido 
neutro para louça, 
em frasco plástico 
de 500 ml. 
Composição: 
Tensoativos 
aniônicos, glicerina 
coadjuvante, 
sequestrante, 
conservante, 5-
cloro -2 metil 
isotiazolinona 3,  
derivados de 
isotiazolinonas, 
espessante, 
corante, 
perfume, água e 
veículo. 
Componente  
Deverá constar no 
rótulo dados de 
identificação do 
fabricante, 
instruções de uso, e 
telefone do SAC. 

caixa 
 
 

150 unid. 
 
 

  

17 Veja 
multiuso de 
500 ml ou 
similar. 

limpador 
instantâneo 
desengordurante, 
composição: 
lcalinizante, 
emulsificante, 
coadjuvante, 
solubilizante, 
perfume e água, 
princípio ativo: 
dodecil benzeno, 
sulfonato sódio 
linear e 
biodegradável. 

unidade 40 unid.   

18 Limpa Inox 
500 ml. 

Limpa INOX, frasco 
plástico de 500ml, 

unidade 20 unid.   
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para uso 
direto, composição: 
óleo mineral, 
monoetanolamina, 
butano como 
propolente). 
Embalagem 
contendo 
informações sobre o 
produto. 

19 Limpeza de 
manchas, 
ação 
germicida  
 500 ml.  ou 
Produto 
similar ao 
Desinfetante 
Pato 

Limpa banheiros, 
pias,  frasco 
plástico de 500ml..  

unidade 70 unid.   

20  Sapólio 
liquido para 
limpeza 300 
ml ou 
similar. 

Limpa azulejos, 
pisos e louças 
sanitárias.  

unidade 55 unid.   

21 Antiformo 
180gr 

Desumidificador de 
ambiente que 
elimina a umidade, 
evitando a 
formação de mofo e 
fungos 

unidade 30 unid.   

Valor total = R$ 

 
 
                   Lote II – Material Descartáveis para Sede do CRM/PA                                

item descrição especificação unidade quantidade Vl 
unit. 

Vl.total 

01 Copo 
Descartável 
150 ml. 

Copo descartável 
para água em 
poliestireno branco 
ou translúcido, 
capacidade de 180 
ml, pesando 2,2g 
cada copo, medindo 
aproximadamente 
7cm de diâmetro da 
boca, 4,2cm de 
diâmetro 
do fundo e 7,5cm 
de altura. O copo 
deve trazer gravado 
em relevo, 
com caracteres 
visíveis e de forma 
indelével, a marca 
do 

01 caixa  
com 2.500 
unid. 

50 cx.   
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fabricante, a 
capacidade e o 
símbolo de 
identificação de 
material 
para reciclagem. 
Acondicionado 
conforme praxe do 
fabricante, de 
forma a garantir 
higiene e 
integridade do 
produto até seu 
uso. A 
embalagem deverá 
conter 
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência e 
quantidade em 
conformidade com 
a NBR 14865 e 
NBR 13230 da ABN 

02 Copo 
Descartável 
50 ml. 

Copo descartável 
para café em 
poliestireno branco 
ou translúcido. 
Capacidade de 
50ml, pesando 0,75 
g cada copo; 
medindo 
aproximadamente 5 
cm de diâmetro da 
boca; 3,2 cm de 
diâmetro 
do fundo e 4 cm de 
altura. O copo deve 
trazer gravado em 
relevo, 
com caracteres 
visíveis e de forma 
indelével, a marca 
ou 
identificação do 
fabricante, a 
capacidade e o 
símbolo de 
identificação de 
material para 
reciclagem. 
Acondicionado 
conforme 
fabricante, de 
forma a garantir 
higiene e 
integridade do 

01 caixa – 
com 5000 
unid. 

02 cx   
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produto até seu 
uso. A embalagem 
deverá conter 
externamente os 
dados de 
identificação, 
procedência e 
quantidade em 
conformidade c/ a 
NBR 14865 e NBR 
13230 da ABNT. 

03 Espanador 
de Teto 
 

Espanador para 
remoção/dispersão 
do pó.  

unidade  
 

10 unid. 
 

  

04 
 

VASSOURA 
de PELO.  
 

VASSOURA de 
PELO, tamanho 
mínimo de 27x5cm; 
cabo com rosca 
para fixação.  

unidade 
 

03 unid. 
 

  

05 VASSOURA 
de PIASSAVA 

VASSOURA de 
PIAÇAVA NATURAL, 
tamanho mínimo: 
22x4cm, cabo de 
rosca p/ fixação. 
Não será aceito 
piaçava com cerdas 
de plástico 

unidade 18 unid.   

06 
 

VASSOURA 
de NYLON 
 

Vassoura com corpo 
revestido em 
plástico rígido com 
extremidade 
rosqueada e cerdas 
em nylon medindo 
de 26 a 30 cm de 
comprimento x 4,5 
a 5 cm de largura. 
Cabo em madeira 
com 140 cm de 
altura. 

unidade 
 

18 unid. 
 

  

07 
 
 

Rodo 
pequeno 
 
 

RODO de madeira 
pequeno c/ 2 
borrachas e cabo c/ 
rosca p/ fixação, 
tamanho: entre 
30cm e 50cm.. 

unidade 
 
 

10 unid. 
 
 

  

08 
  

Rodo  
Grande 
 

RODO de madeira 
grande c/ 2 
borrachas e cabo c/ 
rosca p/ fixação; 
tamanho: entre 
60cm e 80cm.  

unidade 
 

05 unid. 
 

  

09 Saco p/lixo 
15 litros. 

Saco plástico para 
acondicionamento 
de resíduos comum, 
saco resistente de 
cor preta, 
confeccionado 

unidade 500 pacotes 
com 20 unid. 
cada 
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de polietileno de 
baixa densidade, 
tamanho de 39 cm 
x 58 cm, 
capacidade 
volumétrica de 15 
litros, tipo (A) 
domiciliar, 
embalados em 
pacotes com 100 
unidades 
devidamente 
identificados 
através de 
IMPRESSÃO do 
fabricante, os sacos 
de lixo devem 
ser confeccionados 
de acordo com as 
normas da ABNT 
NBR 9191.  

10 Saco p/lixo  
100 litros. 

Saco plástico para 
acondicionamento 
de resíduo comum, 
saco resistente de 
cor preta, 
confeccionado 
de polietileno de 
baixa densidade, 
tamanho 
aproximado de 
75cm largura x 
105cm altura, 
capacidade 100 
litros, embalados 
em pacotes com 
100 unidades 
devidamente 
identificados 
através de 
IMPRESSÃO do 
fabricante, os sacos 
de lixo devem ser 
confeccionados de 
acordo com as 
normas da ABNT 
NBR 9191 

unidade 300 pacotes 
com 05 unid. 
cada 

  

11 Saco p/lixo 
200 litros. 

Saco plástico para 
acondicionamento 
de resíduos comum, 
saco resistente de 
cor preta, 
confeccionado 
de polietileno de 
baixa densidade,   
tamanho 
aproximado de 100 

unidade 800 pacotes 
com 05 unid. 
cada 
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cm de largura x 115 
cm de altura, 
capacidade  de 200 
litros, embalados 
em pacotes com 
100 
unidades 
devidamente 
identificados 
através de 
IMPRESSÃO do 
fabricante, os sacos 
de lixo devem ser 
confeccionados de 
acordo com as 
normas da ABNT 
NBR 9191. 

       
12 Papel 

higiênico em 
rolo 

Papel higiênico 
branco, em rolo 
medindo 10 cm de 
largura x 30 mts de 
comprimento, Folha 
Simples, 
produto absorvente, 
fabricado com 
fibras naturais 
virgens, 100% 
celulose (não 
reciclado) expresso 
na 
embalagem, 
gofrado, com alvura 
superior a 82,8% 
conforme ABNT 
NBR NM-ISSO 
2470, pintas 
inferior a 17 
mm2/m2 conforme 
NBR 8259:2002 e 
conforme NBR 
15134:2007 Índice 
de maciez 10,7 
n.m/g e tempo de 
Absorção 4,3. 
Produto 
acondicionado em 
pacote contendo 4 
rolos cada, e 
fardo com 64. Os 
pacotes deveram 
constar informações 
do fabricante, 
marca, 
especificações 
do produto, bem 
como a sua 

fardos 30 fardos  
com 64 unid. 
Cada fardo. 
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composição, as 
mesmas devem 
estar impressa na 
forma legível, 
não sendo aceito 
quaisquer tipo de 
etiqueta que 
possa vir a constar 
na mesma. 

13 Pá p/lixo 
cabo longo 

Pá para lixo, com 
base plástica, 
dimensões 
aproximadas, 
largura 24 cm x 
comprimento 22cm 
x altura 8,5cm, com 
cabo de madeira 
pinnus medindo 
1 mt. Deverá 
constar no produto 
etiqueta com 
dados de 
identificação 
fabricante e marca. 

unidade 10 unid.   

14 
 
 

Pano de chão 
 
 

Pano confeccionado 
em tecido de 100% 
algodão, alvejado 
uniformemente, 
tamanho 
aproximado 75 x 45 
cm, 
costurado/fechado 
tipo saco, 
esterilizado e livre 
de qualquer tipo de 
impureza e 
contaminação. 

unidade 
 
 

80 unid. 
 
 

  

15 
 
 

Flanelas 
médias 
 
 

Flanela para 
limpeza, 
confeccionado em 
pano de 100% 
algodão flanelado, 
na cor laranja, nas 
medidas 
aproximadas de 40 
x 60 cm.  

unidade 
 
 

50 unid. 
 
 

  

16 
 
 

Esponja 
 
 

Esponja dupla face 
multiuso composta 
de espuma de 
poliuretano e fibra 
sintética com 
abrasivos, medidas 
110mm x 75mm x 
23mm, embalada 
em 
pacote plástico 
contendo 3 

unidade 
 
 

120 unid. 
 
 

  



Av. Generalíssimo Deodoro, 223 - Umarizal - CEP 66050-160 - Belém-PA  
Fone: (91) 3204-4000 (91) 3204-4022/4033 Fax:(91) 3204-4012. 

e-mail: assjuridica@cremepa.org.br  

 

 

 

 

unidades, gravado 
na embalagem 
informações sobre o 
produto. 

17 
 
 

Palha aço 
 
 

palha de aço para 
louça pacote com 
08 unidades, 
embalagem 
com identificação 
do produto e marca 
do fabricante, data 
de fabricação e 
validade, 
condicionada 

Pct. 50 pct. 
 
 

  

18 
 
 

Escova 
sanitária 
com base 

Escova com corpo 
em polipropileno, 
na cor branca, nas 
imensões: 
38 cm de altura do 
cabo x 11cm base 
da bola x 9cm 
profundidade da 
bola, com a base. 

unidade 10 unid 
 
 

  

19 Luvas de 
borracha 
(látex) 
p/mãos 
CANO 
LONGO 

Luva de látex 100% 
natural, forrada 
com flocos de 
algodão, com palma 
da mão 
antiderrapante, 
punho 
longo de 
aproximadamente 
15 cm, espessura 
0,40mm com 
certificado de 
aprovação do 
ministério 
do trabalho 
expresso na 
embalagem, na cor 
amarela, tamanhos 
pequeno, médio e 
grande, embalada 
individualmente por 
pares em saco 
plástico contendo 
informações sobre o 
produto e 
fabricante. 

par 30 pares   

20 
 
 

Luvas de 
plástico 
p/mãos 
 
 

Luva plástica 
transparente 
descartável,  
tamanho único. 
Atóxica 

par 
 
 

30 pares 
 
 

  

21 
 

Touca 
Descartável 
Sanfonada 

Touca Descartável 
Sanfonada de 
plástico ou TNT. 

unidade 
 
 

10 unid. 
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22 
 

Mascara 
 
 

Máscara cirúrgica, 
tipo não tecido, 3 
camadas, pregas 
horizontais, atóxica, 
tipo fixação com 
elástico, 
características 
adicionais clip nasal 
embutido, 
hipoalergênica, cor 
branca, tipo uso 
descartável 

unidade 
 
 

100 unid 
 
 

  

23 
 

BALDE 
PLÁSTICO 15 
litros. 
 
 

balde plástico não 
reciclado fabricado 
em polietileno de 
alta densidade, alta 
resistencia a 
impacto,com 
parede e fundos 
refoçados 
capacidade de 15 
litros. 

unidade 
 
 
 

06 unid. 
 
 
 

  

24 
 
 
 

Bacia  
plástica 
20 litros 
 

bacia plástica, não 
reciclado fabricado 
em material virgem 
de primeira 
qualidade, 
reforçada, 
228x546mm, 
capacidade de 20 
litros 

unidade 
 
 
 
 

04 unid. 
 
 
 
 

  

25 MOP AUTO 
TORÇÃO 

Rodo 100% 
algodão sistema de 
auto torção para 
escoamento 
da água. Cabo em 
inox: Telescópico 
127 cm 

unidade 10 unid.   

26 Burrifador borrifador para 
álcool, para 
aproximadamente 
500 ml. 

unidade 10 unid.   

27 Desentupidor 
de pia  

Base borracha e 
cabo de borracha 
para limpeza de 
pias.. 

unidade 05 unid.   

Valor total = R$ 

 
 
                   Lote III – Material de Expediente para Sede do CRM/PA 

item descrição quantidade unidade Vl unit. Vl.total  
01 cola branca de 40gr. 24 qt. cx.    
02 cola branca de 90gr 24 qt. cx.    



Av. Generalíssimo Deodoro, 223 - Umarizal - CEP 66050-160 - Belém-PA  
Fone: (91) 3204-4000 (91) 3204-4022/4033 Fax:(91) 3204-4012. 

e-mail: assjuridica@cremepa.org.br  

 

 

 

 

03 bandeja p/doc. dupla 
acrilico 

03 qt. unid.    

04 bandeja p/doc. tripla 
acrilico 

03 qt. unid.    

05 pincel permanente 
atômico azul 

03 qt. unid.    

06 
 

pincel permanente 
atômico vermelho 

03 qt. unid.    

07 
 

pincel permanente 
atômico preto 

03 qt. unid.    

08 
 

molha dedo 12 grs. 12 unid.    

09 
 

CD-R 80 min/700MB 
printable s/envelope 
com capa 

400 unid.    

10 
 

DVD R 4.7 GB 
printable s/envelope 
com capa 

100 unid.    

11 
 

perfurador papel 
metal 40fls.  

06 unid.    

12 
 

livro protocolo c/100 
fls. 

06 pc    

13 
 

caderno capa dura 
100 fls. Amarela 
pequeno 

12 unid.    

14 
 

almofada p/carimbo 
nº03 azul 

06 unid.    

15 
 

etiqueta laser A4 
210x297 mm c/100 
fls. 

06 cx    

16 
 

etiqueta 50.8x101.6  04 cx    

17 
 

etiqueta laser 
25.4x101.6 mm c/100 
fls. 

12 cx    

18 
 

etiqueta laser 
25,4x66,70mm c/100 
fls. 

04 cx    

19 
 

clips 2/0 galv. Cx 
c/100 unid 

24 cx    

20 
 

clips 4/0 galv. Cx 50 
unid. 

24 cx    

21 
 

clips 6/0 galv. Cx 
c/25 unid. 

24 cx    

22 
 

grampo 26/6 cx 
c/1000 galv. 

12 cx    

23 
 

grampo 26/6 cx 
c/5000 galv. 

12 cx    

24 
 

lápis preto n.2 
c/borracha  

1 cx    

25 
 

mina grafite 0,7mm 
2b 

10 tb    

26 
 

mina grafite 0,9mm 
2b 

10 tb    

27 
 

livro ou caderno de 
ata capa dura c/100 

02 unid.    
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fls. 
28 
 

lapiseira 0,7mm 12 unid.    

29 
 

lapiseira 0,9mm 12 unid.    

30 
 

tesoura media 15cm 
ks 106 

24 unid.    

31 
 

porta 
clips/caneta/lembrete 
trio crista 

03 unid.    

32 
 

caneta marca texto 
amarela 

03 cx    

33 
 

caneta marca texto 
laranja 

03 cx    

34 
 

caneta marca texto 
azul 

03 cx    

35 
 

grampeador grande 
26/6 cap 30fls. 

02 unid.    

36 
 

pasta em L A4 cristal 01 pt    

37 
 

pasta plástica em U 
vertical 

01 pt    

38 
 

pasta PVC c/elástico 
incolor  

24 unid.    

39 
 

pasta PVC 2cm incolor 24 unid.    

40 
 

pasta PVC 4cm incolor 24 unid.    

41 
 

pasta cartão duplo 
cores diversas – 01 
pacote com 20 
unidades 

100  pt    

42 
 

estilete estreito 
09mm 

24 unid.    

43 
 

perfurador papel 
metal 10fls 

24 unid.    

44 
 

calculadora media 12 
dígitos  

24 unid.    

45 
 

chaveiro colorido 100 unid.    

46 
 

grampo trancando 
n.02 cx c/50 unid 

06 cx    

47 
 

clips 2/0 galv. Cx 
c/100 unid. 

24 cx    

48 
 

clips 4/0 galv. Cx 
c/50 unid. 

24 cx    

49 
 

clips 6/0 galv. Cx 
c/25 unid. 

24 cx    

50 
 

clips 8/0 galv. Cx 
c/25 unid. 

24 cx    

51 
 

caneta p/retrop. 1.0 
preto 

20 unid.    

52 
 

caneta p/retrop. 1.0 
azul 

20 unid.    

53 caneta esf. Azul 0,7 20 cx   
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54 caneta esf. Preta 0,7 20 cx   

55 caneta esf. Vermelha 
0,7 

20 cx   

56 borracha branca 
escolar - red 

12 unid.   

57 papel verge 180 gr 
branco/verde 

50 cx   

58 papel couche A4 180g 
branco 

12 cx   

59 papel A4 210x297 
mm Branco 

24 cx   

60 papel A4 210x297 
mm/75gr Azul 

06 cx   

61 papel almaço pautado 
c/10 fls. 

06 CD   

62 pasta catalago c/50 
sacos colchete  

02 unid.   

63 pasta AZ LL oficio 
tigrada 

80 unid.   

64 apagador quadro 
branco 

03 unid.   

65 liga elástica c/100gr 24 pt   

66 fita corretiva manual 06 cx   

67 tinta p/carimbo preto 06 unid.   

68 prancheta acrílico 
prend. plástico  

05 unid.   

69 pilha alcalina AAA 06 cx   

70 pilha alcalina AA 08 cx   

71 pilha alcalina A23 12v 02 cartela ou 
pt. c/05 
unidades 

  

72 bateria alcalina 9v 06 cx   

73 fita PVC 
transp.45mmx45m  

30 rl   

74 fita PVC marrom 
45mmx45m 

30 rl   

75 fita dupla face 12x30 24 rl   

76 fita PVC 
transp..12mmx30m 

24 rl   

77 fita adesiva 
demarcação 
50mmx15mm - verde 

03 rl   

78 fita adesiva 
demarcação 
50mmx15mm - preta  

03 rl   

79 fita adesiva 
demarcação 

03 rl   
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50mmx15mm - 
vermelha 

80 fita adesiva 
demarcação 
50mmx15mm - 
amarela 

02 rl   

81 fita adesiva 
demarcação 
50mmx15mm - azul 

01 rl   

82 extrator de grampo 
espátula niquelado 

12 unid.   

83 extrator de grampo 
garra  

12 unid.   

Valor total = R$ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


