
 
 

                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Setor de Compras 

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos/Departamento de 
Licitações. 

 

Objeto: Materiais de expediente, artesanato, pilhas, baterias, pendrives. 

 

Entidade interessada: Multientidade 

  

Justificativa: Tendo em vista que o processo Licitatório nº PE 27/2021 vence dia 01/04/2022 e 
que há grande demanda dos itens constantes no mesmo pelas Secretarias, Fundos e 
Fundações solicitamos a este departamento que seja autorizado e encaminhado ao Setor de 
Licitações a abertura de novo processo licitatório conforme listagem que segue anexa. 
Justificamos a necessidade de abertura tendo em vista que o limite para compra direta por 
CNPJ por complemento é de R$ 17.600,00 que se torna insuficiente para atender a demanda 
de todos. Referente à quantidade justificamos que foi estimada considerando o histórico de 
aquisições realizadas para cada item no ano anterior. 

 

Item Unid. 
Quant. 

Estimada 
12 meses 

Descrição 

01 UND 80 
Pincel escolar nº 01, modelo redondo, cabo curto em material plástico, formato 
anatômico, cerdas em pelo de pônei, virola em alumínio. 

02 CX 30 
Alfinete niquelado com cabeça redonda colorida, usado para fixação de mapas, 
para quadro de feltro ou cortiça, tamanho 91 x 91 (caixa com 50 unidades) 

03 UND 10 
Almofada para carimbo na cor preta nº. 03, com tecido de longa duração, com 
estojo plástico, 1ª qualidade. 

04 UND 15 
Apagador para quadro branco, com pegador em plástico e base de feltro 100% 
lã, 15 x 6  cm. 

05 UND 400 
Apontador em material plástico, lâmina em aço inox, com depósito no formato 
retangular, tamanho aproximado de 06 cm, atóxico. 

06 UND 
30 

Aplicador pistola para cola quente, bivolt, 10 W, frequência 60 Hz, para bastão 
de silicone 07 mm, com certificado do Inmetro. 



 
 

07 UND 
30 

Aplicador pistola para cola quente, bivolt, 40 W, frequência 60 Hz, para bastão 
de silicone 11 mm, com certificado do Inmetro. 

08 UND 
100 

Caneta hidrocor/hidrográfica (canetinha), ponta média resistente e tampa 
antiasfixiante, tinta lavável, estojo com 12 cores. 

09 ROLO 40 Barbante fio cru nº 08, espessura 4 x 8, rolo com no mínimo 70 metros. 

10 UND 300 Cola quente em bastão, transparente, tamanho 07 mm x 30 cm. 

11 UND 350 Cola quente em bastão, transparente, tamanho 11 mm x 30 cm. 

12 PCT 250 
Bloco de notas adesivas (tipo post-it) grande, pacote com 01 bloco de 100 
folhas, 102 mm x 76 mm, diversas cores. 

13 UND 50 
Pincel escolar nº 04, modelo redondo, cabo curto em material plástico, formato 
anatômico, cerdas em pelo de pônei, virola em alumínio. 

14 UND 50 
Pincel escolar nº 08, modelo redondo, cabo curto em material plástico, formato 
anatômico, cerdas em pelo de pônei, virola em alumínio. 

15 UND 60 
Pincel escolar nº 12, modelo redondo, cabo curto em material plástico, formato 
anatômico, cerdas em pelo de pônei, virola em alumínio. 

16 UND 500 Borracha escolar, cor branca, tamanho médio nº. 40. 

17 UND 30 
Pincel escolar nº 00, modelo redondo, cabo curto em material plástico, formato 
anatômico, cerdas em pelo de pônei, virola em alumínio. 

18 UND 150 
Caderno escolar grande, capa dura, 200 folhas, 10 matérias, capa em espiral, 
tamanho 208 x 280 mm, diversas cores. 

19 UND 
150 

Caderno escolar pequeno universal, capa dura, com 48 folhas, formato 142 x 
205 mm, diversas cores, gramatura de 56 g/m². 

20 UND 
50 

Calculadora de mesa, com 12 dígitos, 15 x 12 cm, função desligamento 
automático, cor preta ou branca. 

21 UND 3.000 

Caneta esferográfica na cor azul com as seguintes especificações: ponta 
media de 1,0 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente 
incolor, tinta azul a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

22 UND 800 

Caneta esferográfica na cor preta com as seguintes especificações: ponta 
media de 1,0 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente 
incolor, tinta preta a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

23 UND 400 Caneta esferográfica na cor vermelha com as seguintes especificações: ponta 
media de 1,0 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente 



 
 

incolor, tinta vermelha a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

24 UND 80 
Pincel atômico marcador, com tampa, material plástico, com ponta redonda tipo 
feltro, diversas cores, escrita grossa, tinta à base de álcool. 

25 UND 500 

Caneta esferográfica na cor azul com as seguintes especificações: ponta fina 
de 0,7 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente incolor, 
tinta vermelha a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

26 UND 250 

Caneta esferográfica na cor preta com as seguintes especificações: ponta fina 
de 0,7 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente incolor, 
tinta vermelha a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

27 UND 100 

Caneta esferográfica na cor vermelha com as seguintes especificações: ponta 
fina de 0,7 mm, corpo hexagonal, tubo cilíndrico sextavado transparente 
incolor, tinta vermelha a base de corantes orgânicos e solventes, resinas 
termoplásticas, ponta de latão e esfera de tungstênio, validade mínima de um 
ano e garantia de troca sem prazo estabelecido. 

28 ESTOJO 50 Caneta hidrocor, estojo com 12 cores, ponta fina com espessura de 0.4 mm. 

29 UND 
50 

Pincel marcador permanente para CD e DVD, cor preto, ponta redonda 2,0 
mm, tinta à base de álcool. 

30 UND 
1100 

Caneta marca texto, fluorescente, ponta chanfrada em poliéster, espessura do 
traço 04 mm, a base de água, secagem rápida, cores laranja, amarelo, verde e 
rosa. 

31 UND 
100 

Caneta hidrográfica para escrita em emborrachado E.V. A.,  ponta redonda em 
poliéster 04 mm, cor preta, tinta à base de água. 

32 UND 
80 

Caneta hidrográfica para escrita em emborrachado E.V. A, ponta redonda em 
poliéster 04 mm, cor vermelha, tinta à base de água. 

33 UND 
40 

Caixa para correspondência em acrílico, 03 bandejas, articulável, cor cristal, 
tamanho aproximado de 14 x 26 x 36 cm. 

34 UND 
150 

Papel cartão color set (Cartoplex), diversas cores, tamanho 66 x 48 cm, 
gramatura de no mínimo 100 g/m². 

35 UND 
500 

Papel cartolina tradicional, tamanho 66 x 50 cm, gramatura 140 g/m², diversas 
cores. 

36 UND 
150 

Papel cartolina tradicional, tamanho 66 x 50 cm, gramatura 140 g/m²., cor 
branca. 



 
 

37 UND 200 Papel cartolina, diversas cores, tamanho A4.  

38 UND 150 
Corretivo líquido a base de água, sem odor, não tóxico, 18 ml, que apague com 
no máximo 03 demãos, 1º qualidade. 

39 PCT 
30 

Elástico em látex nº. 18, embalagem com 100 gramas, pacote com 120 
unidades 

40 FL 1000 Emborrachado E.V.A. com 02 mm de espessura, 60 x 40 cm, diversas cores. 

41 UND 100 Cola instantânea, embalagem com 03 gramas. 

42 CX 100 Clipes para papel em aço galvanizado, nº. 1/0, caixa com 100 unidades.  

43 CX 200 Clipes para papel em aço galvanizado, nº. 2/0, caixa com 100 unidades. 

44 CX 60 Clipes para papel em aço galvanizado, nº 4/0, caixa com 100 unidades. 

45 CX 180 Clipes para papel em aço galvanizado, nº. 6/0, caixa com 50 unidades. 

46 CX 
15 

Prendedor de papel Binder 15 mm, corpo em metal com pintura epóxi, presilha 
em aço inoxidável, embalagem com 60 unidades, cor preto. 

47 CX 
30 

Prendedor de papel Binder 25 mm, corpo em metal com pintura epóxi, presilha 
em aço inoxidável, embalagem com 12 unidades, cor preto. 

48 CX 
15 

Prendedor de papel Binder 41 mm, corpo em metal com pintura epóxi, presilha 
em aço inoxidável, embalagem com 12 unidades, cor preto. 

49 CX 
15 

Prendedor de papel Binder 51 mm, corpo em metal com pintura epóxi, presilha 
em aço inoxidável, embalagem com 12 unidades, cor preto. 

50 UND 
400 

Cola líquida para papel, cor branca, tubo com 40 gramas, a base de água, não 
tóxica e lavável. 

51 UND 
350 

Cola em bastão, não tóxico, sem solvente, lavável, tubo com no mínimo 21 
gramas. 

52 UND 
600 

Envelope saco kraft natural, 240 mm x 340 mm, sem timbre, gramatura de no 
mínimo 75 gramas. 

53 UND 
600 

Envelope saco kraft natural, 260 mm x 360 mm, sem timbre, gramatura de no 
mínimo 80 gramas. 

54 UND 
600 

Envelope ofício, cor branco 114 mm x 229 mm, sem timbre, gramatura de no 
mínimo 72 gramas. 

55 UND 
100 

Protetor em plástico transparente, tipo carteirinha com uma abertura lateral e 
aba para fechamento, tamanho 7,5 cm x 10,5 cm. 

56 UND 50 Estilete em material plástico, lâmina de aço, com largura de 09 mm, medindo 



 
 

12 cm, com trava deslizante, sistema seguro de quebra de lâminas. 

57 UND 50 
Estilete em material plástico, lâmina de aço, com largura de 18 mm, medindo 
15 cm, com trava deslizante, sistema seguro de quebra de lâminas.  

58 CX 30 
Etiqueta autoadesiva, branca retangular, tamanho 25,4 x 101, 6 mm, caixa com 
200 unidades. 

59 UND 
80 

Extrator de grampo, tipo espátula, em metal galvanizado, tamanho aproximado 
de 150 x 16 mm. 

60 UND 400 Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. 

61 UND 150 Fita adesiva crepe, tamanho mínimo de 18 mm x 50 metros. 

62 UND 300 Fita adesiva crepe, tamanho mínimo de 45 mm x 50 metros 

63 UND 150 Fita adesiva dupla face, transparente, tamanho de 12 mm x 20 metros. 

64 UND 120 Fita adesiva marrom 48 mm x 50 metros 

65 UND 140 
Grampeador de mesa produzido em estrutura metálica e base plástica, base 
mínima de 15 cm, para grampo 24/6 e 26/6, capacidade de até 25 folhas,1º 
qualidade. 

66 UND 

10 

Grampeador de mesa profissional, com capacidade para no mínimo de 140 
folhas, compatível com grampo 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, 23/17, estrutura em 
aço, com régua para melhor posicionamento na hora de grampear, área de grip 
emborrachada. 

67 CX 200 Grampo galvanizado para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades. 

68 UND 25 Grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5000 unidades. 

69 UND 25 Grampo galvanizado para grampeador 23/13, caixa com 5000 unidades. 

70 CX 15 Grampo galvanizado para grampeador 23/17, caixa com 1000 unidades. 

71 CX 40 
Grampo trilho, grampo e lingueta totalmente em metal galvanizado/estanhado, 
grampo 80 mm rígido/resistente à torção, comprimento total da lingueta 180 
mm e comprimento útil mínimo 50 mm, caixa com 50 jogos. 

72 PCT 
50 

Grampo trilho em material plástico, macho e fêmea, pacote com 50 unidades, 
cor branco ou preto. 

73  

UND 
80 

Pasta sanfonada, tamanho A4, com 12 divisórias, transparente, acompanha 
etiquetas de identificação, espessura 0,50 mm, dimensões de 250 x 350 mm. 

74 UND 800 Lápis grafite preto nº. 2B, sextavado, produzido em madeira. 

75 UND 50 Lapiseira 0.7 mm, com grip ergonômico, com clip, cor preto. 



 
 

76 UND 50 
Livro protocolo de correspondências, capa dura, com 100 folhas, formato 154 x 
216 mm, cores preto ou azul. 

77 UND 
80 

Livro ata, capa dura, com 100 folhas numeradas e pautadas, 205 mm x 300 
mm, gramatura de no mínimo 56 g/m². 

78 UND 
50 

Organizador de mesa porta caneta triplo (lembrete/caneta/clips), em acrílico, 
cor cristal, tamanho mínimo 235 x 70 x 92 mm. 

79 PCT 
30 

Bloco de papel almaço, tamanho A4, com pauta e margem, pacote com 16 
folhas, gramatura de no mínimo 75 g/m². 

80 FL 
100 

Papel cartolina/cartão dupla face, 48 cm x 66 cm, diversas cores, gramatura de 
110 g/m².  

81 PCT 
30 

Papel fotográfico brilhante glossy, gramatura de 180 g/m², tamanho A4, pacote 
com 50 folhas. 

82 PCT 
30 

Papel granito, natural/branco, tamanho A4, gramatura de 180 g/m², pacote com 
50 folhas. 

83 FL 40 Papel de seda, tamanho 48 x 60 cm, diversas cores, gramatura de 18 g/m². 

84 PCT 
50 

Papel sulfite, gramatura de 75 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), colorido, 
pacote com 100 folhas. 

85 FL 80 Papel de seda, tamanho 50 x 70 cm, diversas cores, gramatura de 20 g/m². 

86 PCT 
40 

Bloco de desenho A4 (canson), cor branco, pacote com 01 bloco com 20 
folhas, gramatura 140 g/m², composição 100% celulose, papel atóxico. 

87 PCT 
60 

Papel vergê, gramatura de 85 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), diversas 
cores, caixa com 100 folhas. 

88 PCT 
40 

Papel vergê, gramatura de 180 g/m², tamanho A4 (210 x 297 mm), diversas 
cores, caixa com 50 folhas. 

89 UND 150 Pasta plástica com elástico, ofício, diversas cores, sem lombo. 

90 UND 
30 

Pasta plástica com elástico, espessura/lombo de 03 cm, diversas cores, 
tamanho ofício.    

91 UND 
60 

Pasta plástica com elástico, espessura/lombo de 05 cm, diversas cores, 
tamanho ofício.    

92 UND 
150 

Prancheta em madeira, tamanho ofício/A4, com prendedor metálico, espessura 
de no mínimo 03 mm. 

93 UND 
300 

Pasta AZ, 35 x 28 x 5 cm, cor preta lisa, com visor niquelado, etiqueta face 
única, ferragem de alta pressão. 

94 UND 20 Pasta catálogo, tamanho aproximado de 243 x 333 mm, com no mínimo 20 



 
 

envelopes plásticos, capa dura, cor preta, para guardar papel tamanho A4. 

95 UND 
200 

Pasta com grampo trilho de metal, em material papelão, tamanho A4, diversas 
cores. 

96 CX 15 
Percevejo, acabamento latonado, caixa com 100 unidades, altura 10 mm, 
diâmetro 11 mm, cor dourado. 

97 UND 20 Porta clipes com ima, cor fumê com preto ou cristal. 

98 UND 
150 

Prancheta plástica acrílica, tamanho A4, espessura mínima de 03 mm, cor 
cristal ou fumê. 

99 ROLO 60 Papel adesivo contact, transparente, rolo de 45 cm de largura x 10 metros. 

100 UND 250 
Régua em poliestireno cristal transparente, com 30 cm, escala milimétrica, 
largura mínima 03 cm e espessura mínima 2,8 mm. 

101 UND 
2000 

Envelope saco plástico, espessura de 0,10 mm, transparente, tamanho ofício, 
sem furo. 

102 UND 
5.000 

Envelope saco plástico, espessura média (0,12 mm), transparente, tamanho 
ofício, com 04 furos. 

103 MT 1500 Tecido liso TNT, 1.40 metros de largura, diversas cores, 100% polipropileno. 

104 UND 
200 

Tesoura multiuso em aço inoxidável e resina termoplástica, 20 cm (8”), cor 
preta. 

105 UND 60 Tinta para carimbo, frasco com no mínimo 40 ml, na cor preta, à base de água. 

106 UND 20 Tinta para carimbo, frasco com no mínimo 40 ml, na cor azul, a base de água. 

107 UND 
150 

Tinta para tecido, frasco com 250 ml, solúvel em água, não tóxica, diversas 
cores. 

108 UND 05 
Agenda índice telefônico, A a Z, em espiral, capa dura, miolo interno em papel 
de aproximadamente 110 g/m², tamanho 15 x 21 cm, mínimo 40 páginas. 

109 UND 400 
Caneta/marcador permanente ponta fina (0,1mm) para marcar CD e tubo de 
ensaio (vidro), cor azul ou preto, tinta à base de álcool. 

110 UND 
15 

Fita em cetim, lisa, cores diversas, largura de 22 mm (nº 05), rolo com 10 
metros. 

111 UND 
20 

Fita em cetim, lisa, cores diversas, largura de 50 mm (nº 12), rolo com 10 
metros. 

112 BLISTE
R 

250 
Pilha alcalina pequena (AA), tensão 1,5 Volts, embalagem com 04 unidades. 

113 BLISTE 300 Pilha alcalina palito (AAA), tensão 1,5 Volts, embalagem com 04 unidades. 



 
 

R 

114 
BLISTE

R 
100 

Bateria alcalina, 09 Volts, embalagem com 01 unidade. 

115 
BLISTE

R 
100 

Bateria de lítio, 03 Volts, CR 2032, embalagem com 05 unidades. 

116 UND 40 
Suporte de mesa para fita adesiva grande (para fitas de 12 a 19 mm de 
largura), base antiderrapante e cortante de fita em aço inox, cor preto. 

117 UND 
30 

Fita em cetim, lisa, cores diversas, largura de 10 mm (nº 02), rolo com 10 
metros. 

118 PCT 
10 

Alfabeto móvel em EVA, com 72 letras 05 x 04 x 0,5 cm, acondicionados em 
embalagem plástica. 

119 PCT 50 Balão em látex natural, liso, nº 7.0, pacote com 50 unidades, cor azul. 

120 PCT 50 Balão látex natural, liso, nº 7.0, pacote com 50 unidades, cor branco. 

121 PCT 50 Balão látex natural, liso, nº 7.0, pacote com 50 unidades, cor verde. 

122 PCT 50 Balão látex natural, liso, nº 7.0, pacote com 50 unidades, cor vermelho. 

123 BL 10 Bloco folha flip-chart 64 cm x 88 cm, com 50 folhas, com microsserrilha. 

124 UND 80 Bola de isopor 50 mm. 

125 UND 30 Bola de isopor 35 mm. 

126 CX 15 
Cola colorida com glitter, caixa com 6 cores, frasco com 25 gramas, atóxica, 
glicerina, lavável, sem solvente, com bico econômico, fabricação nacional. 

127 UND 50 Cola para EVA e Isopor, frasco com 35 gramas, não tóxica, com bico aplicador.  

128 UND 05 Cola para lantejoula, frasco com 90 gramas, com bico aplicador. 

129 PCT 
40 

Bloco de desenho A3 (canson), cor branco, pacote com 01 bloco com 20 
folhas, gramatura 200 g/m², composição 100% celulose, papel atóxico. 

130 UND 50 Laço pronto 30 mm x 48 cm, liso, cores diversas. 

131 ROLO 60 Fita adesiva dupla face 18 mm x 30 metros. 

132 ROLO  
50 

Fita em cetim, estampas diversas, largura de 39 mm (nº 9), rolo com 10 
metros. 

133 CJ 50 Kit de pintura facial, embalagem com 06 cores, 71 gramas. 

134 PCT 15 Laço pronto para presente 1,7 x 38 cm, pacote com 10 unidades. 



 
 

135 CX  
100 

Lápis de cera (gizão), caixa com 12 cores, dimensões de aproximadamente 15 
x 15 x 02 cm.  

136 CX 80 Lápis de cor sextavado, em madeira, caixa com 12 cores, com certificado FSC. 

137 UND 20 Lapiseira 0.5 mm, com grip ergonômico, com clip, cor preto. 

138 UND 20 Lapiseira 0.9 mm, com grip ergonômico, com clip, cor preto. 

139 UND 
20 

Livro atas, capa dura, com 50 folhas numeradas e pautadas, 205 mm x 300 
mm, gramatura de no mínimo 56 g/m². 

140 CX 50 
Massinha de modelar, caixa com 06 cores, mínimo 80 gramas, à base de 
amido, não tóxica, super macia, não endurece. 

141 TUBO 15 Grafite para lapiseira 0,5 mm, 2B, tubo com 12 unidades. 

142 TUBO 15 Grafite para lapiseira 0,9 mm, 2B, tubo com 12 unidades. 

143 TUBO 15 Grafite para lapiseira 0,7 mm, 2B, tubo com 12 unidades. 

144 UND 
15 

Tesoura de picotar, grande, tamanho total de 23 cm, em aço inoxidável e cabo 
em ABS, cor preta. 

145 UND 80 Tinta acripuff, frasco com 35 ml, diversas cores, com bico aplicador. 

146 UND 135 Tinta guache, frasco com 250 ml, diversas cores, solúvel em água.  

147 UND 800 
Pasta suspensa em papel kraft, marmorizada, plastificada, com visor, haste 
plástica removível, gramatura do papel 336 à 350 g/m², acompanha etiqueta, 
medidas 360 x 240 mm, espessura 0,31 mm. 

148 UND  
400 

Pasta suspensa em papel kraft, com visor, haste plástica removível, gramatura 
do papel 336 à 350 g/m², acompanha etiqueta, medidas 360 x 240 mm, 
espessura 0,28 mm  

149 UND 
100 

Caderno escolar pequeno universal, capa dura, com 60 folhas, formato 20 x 28 
cm, diversas cores, gramatura 56 g/m². 

150 UND 
50 

Caderno pedagógico de caligrafia, capa dura, com 40 folhas, formato 185 x 245 
mm, gramatura 56 g/m². 

151 FL 
150 

Emborrachado E.V.A com glitter, espessura de 2 mm, dimensões 40 cm x 60 
cm. 

152 CX 
80 

Lápis de cor, sextavado, em madeira, tamanho grande, caixa com 24 cores, 
com certificado FSC. 

153 CAIXA 40 
Lápis de cor, sextavado, aquarelado, em madeira, tamanho grande, caixa com 
24 cores, com certificado FSC. 



 
 

154 UND 200 Pasta plástica em L, tamanho ofício (220 x 330 mm), diversas cores. 

155 UND 
10 

Suporte de mesa para fita adesiva pequena (para fitas de 12 a 19 mm de 
largura), base antiderrapante e cortante de fita em aço inox, cor preto. 

156 UND 50 Bolas de isopor 150 mm. 

157 UND 50 Pasta com aba elástico, em papel cartão, tamanho A4, diversas cores. 

158 UND 15 

Perfurador de papel profissional, 02 furos, estrutura de metal, capacidade para, 
no mínimo de 30 folhas, perfuradores em aço temperado afiados e duradouros, 
escala para ajuste de formato de papel, permite troca de lâminas de 
perfuração. 

159 UND 
500 

Pincel marcador permanente atômico, cores preto, verde, azul e vermelho, 
ponta chanfrada em feltro, tinta à base de álcool, recarregável com tinta T, 
traço de 05 mm. 

160 UND 
40 

Caderno de cartografia (desenho), capa dura com espiral, com 96 folhas 
brancas, formato 200 x 275 mm. 

161 UND 
20 

Caderno quadriculado, capa dura, quadriculado 07 x 07mm, 96 folhas, 
gramatura de 56 g/m², formato 140 x 200 mm. 

162 UND 
50 

Caderno escolar pequeno universal, capa dura, com 80 folhas, formato 140 x 
200 mm, diversas cores, gramatura de 56 g/m². 

163 UND 
100 

Pincel marcador para quadro branco, cores azul, preto e vermelho, ponta em 
poliéster, tinta à base de álcool, recarregável, ponta média redonda. 

164 UND 
50 

Caderno escolar pequeno universal, capa dura, com 96 folhas, formato 140 x 
200 mm, diversas cores, gramatura de 56 g/m². 

165 UND 10 Calculadora científica escolar, mínimo 10 dígitos, mínimo 56 funções, cor preta. 

166 PCT 50 Balão em látex natural, liso, nº 7.0, pacote com 50 unidades, cor preta. 

167 UND 40 Rolete entintador para calculadora Elgin MR-6124, modelo IR40T. 

168 UND 
200 

Cordão para crachá em poliéster, cor azul marinho, liso, aproximadamente 85 
cm, com presilha metálica. 

169 UND 60 Presilhas jacaré, em metal, com alça plástica para crachá e credenciais. 

170 UND 
50 

Pendrive 08 GB, USB 3.0, cor preto, velocidade de transferência de dados 
mínima de 10 mb/s e velocidade de gravação mínima de 3 mb/s.  

171 UND 50 
Pendrive 16 GB, USB 3.0, cor preto, velocidade de transferência de dados 
mínima de 13 mb/s e velocidade de gravação mínima de 5 mb/s. 

172 UND 700 Fita adesiva larga em polipropileno, transparente, tamanho 48 mm x 50 metros, 



 
 

 
Informações Adicionais: Anexo termo de referência. 
 
Nome do Servidor que será o responsável pelo recebimento dos produtos/serviços a 
serem adquiridos: Serão designados como gestores do Contrato e responsáveis 
administrativos pela fiscalização da execução da entrega do equipamento, objeto deste Edital os 
servidores lotados na Secretaria que solicitar o produto, de acordo com a portaria 1.088/2021, 
aos quais compete o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 
informando ao gestor de cada Secretaria, Fundo ou Fundação, as ocorrências que possam 
prejudicar o bom andamento do contrato. 
 
Local e prazo de entrega do objeto a ser licitado: Os produtos deverão ser entregues de 
forma parcelada, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da autorização de 
fornecimento, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida 
nas respectivas ordens de fornecimento. A licitante vencedora deverá entregar os materiais 
solicitados em diversos locais, dentro do Perímetro Urbano do Município. 
 

 
 

                        _________________________________________________ 
    DIOGO CARLOS SEIDEL 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 

especificações de tamanho devem estar descritas na embalagem. 

173 UND 30 
Compasso escolar, com hastes em metal, modelo sem tira linha, com estojo 
para guardar. 

174 UND 50 
Caixa organizadora, capacidade 29 litros, com tampa, cor cristal, resistente, 
lavável, medidas aproximadas de 43 x 31 x 31 ( A x C x L). 

175 UND 150 
Agenda anual, tamanho 132 x 212 mm, tolerância 2 mm, capa dura com 
revestimento em percolux ou boexil ou material similar, com gravação do ano 
na frente, miolo  interno com mínimo 400 páginas, calendário diário. 

176 UND 15 
Dicionário escolar de inglês/português, nova ortografia, mais de 25.000 
verbetes, mais de 75.000 traduções e mais de 30.000 exemplos e expressões. 

177 UND 150 Lápis grafite preto 6B, sextavado, produzido em madeira. 

178 UND 100 
Tesoura escolar sem ponta, cabo plástico, lâminas em aço inoxidável, tamanho 
aproximado de 14 cm. 

179 Bobina 50 
Bobina de senhas numeradas, 03 dígitos (001 à 999), gramatura do papel entre 
60 e 70 g/m², utilizadas em dispensador de senhas bico de pato.  

180 Bobina 100 Bobina térmica para relógio ponto da marca Henry, 57 mm x 300 metros. 

181 UND 05 Quadro branco com moldura em alumínio na cor preta, tamanho 120 x 90 cm. 


