
Item Descriminação dos produtos MARCA Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$

1 Agenda diária clássica na cor preta. JANDAIA Unid. 20  R$                   18,92  dezoito reais e noventa e dois centavos  R$                     378,40 

 trezentos e setenta e oito reais e 

quarenta centavos 

2 Álcool caixa com 12x1000ml. SANTA CRUZ Cx 30  R$                   77,90  setenta e sete reais e noventa centavos  R$                  2.337,01 

 dois mil, trezentos e trinta e sete reais e 

um centavo 

3 Alcool gel 500ml. SANTA CRUZ Unid. 100  R$                     4,96  quatro reais e noventa e seis centavos  R$                     495,72 

 quatrocentos e noventa e cinco reais e 

setenta e dois centavos 

4 Alfinete cabeça niquelado n°. 24. IARA Cx 50  R$                     6,72  seis reais e setenta e dois centavos  R$                     335,83 

 trezentos e trinta e cinco reais e oitenta 

e três centavos 

5

Almofada para carimbo n°. 03 na cor 

azul. RADEX Unid. 100  R$                     5,32  cinco reais e trinta e dois centavos  R$                     531,81 

 quinhentos e trinta e um reais e oitenta 

e um centavos 

6 Apagador para quadro branco plastico LEONORA Unid. 150  R$                     6,31  seis reais e trinta e um centavos  R$                     946,03 

 novecentos e quarenta e seis reais e 

três centavos 

7

Apagador para quadro de giz em 

madeira. LEONORA Unid. 100  R$                     2,00  dois reais  R$                     199,54 

 cento e noventa e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos 

8

Apontador de lápis com depósito 

grande LEONORA Unid. 300  R$                     1,04  um real e quatro centavos  R$                     312,67 

 trezentos e doze reais e sessenta e sete 

centavos 

9 Apontador simples sem deposito. LEONORA Unid. 1000  R$                     0,36  trinta e seis centavos de real  R$                     356,32 

 trezentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e dois centavos 

10 Arquivo morto em papel 36x25x14cm. FRAMA Unid. 300  R$                     4,01  quatro reais e um centavo  R$                  1.202,58 

 mil duzentos e dois reais e cinquenta e 

oito centavos 

11 Arquivo morto em plástico polionda ALAPLAST Unid. 300  R$                     6,42  seis reais e quarenta e dois centavos  R$                  1.926,80 

 mil novecentos e vinte e seis reais e 

oitenta centavos 

12 Avental ADULTO LEPPER Unid. 50  R$                   12,03  doze reais e três centavos  R$                     601,29 

 seiscentos e um reais e vinte e nove 

centavos 

13

Balão nº 6,5 cores variadas pacote 

com 50 unidades. Ind. Brasileira. SÃO ROQUE Pct. 300  R$                     7,37  sete reais e trinta e sete centavos  R$                  2.210,07 

 dois mil, duzentos e dez reais e sete 

centavos 

MATERIAL DE EXPEDIENTE

TERMO DE REFERENCIA



14

Barbante 100% algodão cru, nº 08, 

com fio trançado, rolo com 250 

gramas e aproximadamente 140 

metros. EUROROMA Rolo 60  R$                   11,09  onze reais e nove centavos  R$                     665,43 

 seiscentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e três centavos 

15 Barbante de nylon rolo. EKILON Rolo 50  R$                     9,35  nove reais e trinta e cinco centavos  R$                     467,67 

 quatrocentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos 

16

Bloco de papel, para rascunho auto 

adesivo, dimensões 38 x 51mm 

pacote com 4 bloco. CANSON Unid. 50  R$                     5,41  cinco reais e quarenta e um centavos  R$                     270,36 

 duzentos e setenta reais e trinta e seis 

centavos 

17

Bloco de papel, para rascunho auto 

adesivo, dimensões 76 x 102mm. CANSON Unid. 50  R$                     4,56  quatro reais e cinquenta e seis centavos  R$                     228,04 

 duzentos e vinte e oito reais e quatro 

centavos 

18

Bloco de papel, para rascunho, 

dimensões 210 x 150 mm, em papel 

alta alvura 24 kg. Com 50fls. CANSON Unid. 50  R$                     2,63  dois reais e sessenta e três centavos  R$                     131,39 

 cento e trinta e um reais e trinta e nove 

centavos 

19 Bola de isopor 100 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     5,02  cinco reais e dois centavos  R$                     250,76 

 duzentos e cinquenta reais e setenta e 

seis centavos 

20 Bola de isopor 150 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     6,68  seis reais e sessenta e oito centavos  R$                     334,05 

 trezentos e trinta e quatro reais e cinco 

centavos 

21 Bola de isopor 200 mm. STYROFORM Unid 30  R$                   12,03  doze reais e três centavos  R$                     360,77 

 trezentos e sessenta reais e setenta e 

sete centavos 

22 Bola de isopor 25 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     0,80  oitenta centavos de real  R$                       40,09  quarenta reais e nove centavos 

23 Bola de isopor 250 mm. STYROFORM Unid 50  R$                   15,63  quinze reais e sessenta e três centavos  R$                     781,68 

 setecentos e oitenta e um reais e 

sessenta e oito centavos 

24 Bola de isopor 35 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     1,20  um real e vinte centavos  R$                       60,13  sessenta reais e treze centavos 

25 Bola de isopor 50 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     1,50  um real e cinquenta centavos  R$                       74,83 

 setenta e quatro reais e oitenta e três 

centavos 

26 Bola de isopor 60 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     1,74  um real e setenta e quatro centavos  R$                       86,85 

 oitenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos 

27 Bola de isopor 70 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     2,41  dois reais e quarenta e um centavos  R$                     120,26 

 cento e vinte reais e vinte e seis 

centavos 

28 Bola de isopor 75 mm. STYROFORM Unid 50  R$                     2,67  dois reais e sessenta e sete centavos  R$                     133,62 

 cento e trinta e três reais e sessenta e 

dois centavos 

29 Borracha duas cores caixa 40ud. MERCUR Cx 50  R$                   25,39  vinte e cinco reais e trinta e nove centavos  R$                  1.269,39 

 mil duzentos e sessenta e nove reais e 

trinta e nove centavos 



30 Borracha ponteira pacote com 50ud. MERCUR Pt 100  R$                   16,06  dezesseis reais e seis centavos  R$                  1.606,11 

 mil seiscentos e seis reais e onze 

centavos 

31

Caderno 10x1 capa duar espiral 

200fls. TERRA DO SOL Und 200  R$                   12,03  doze reais e três centavos  R$                  2.405,16 

 dois mil, quatrocentos e cinco reais e 

dezesseis centavos 

32 Caderno 10x1 flex espiral 120fls. TERRA DO SOL Unid 200  R$                     6,33  seis reais e trinta e três centavos  R$                  1.266,72 

 mil duzentos e sessenta e seis reais e 

setenta e dois centavos 

33 Caderno 12x1 flex espiral 144fls. TERRA DO SOL Unid 200  R$                     6,41  seis reais e quarenta e um centavos  R$                  1.282,75 

 mil duzentos e oitenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos 

34 Caderno 6x1 flex espiral 72fls. TERRA DO SOL Unid 200  R$                     3,34  três reais e trinta e quatro centavos  R$                     668,10 

 seiscentos e sessenta e oito reais e dez 

centavos 

35 Caderno 8x1 flex espiral 96fls. PANAMERICANO Unid 200  R$                     4,68  quatro reais e sessenta e oito centavos  R$                     935,34 

 novecentos e trinta e cinco reais e trinta 

e quatro centavos 

36

Caderno de caligrafia brochura com 

40fls TERRA DO SOL Unid 400  R$                     2,66  dois reais e sessenta e seis centavos  R$                  1.065,40 

 mil e sessenta e cinco reais e quarenta 

centavos 

37 Caderno desenho grande espiral 48fl. TERRA DO SOL Unid 200  R$                     4,62  quatro reais e sessenta e dois centavos  R$                     924,65 

 novecentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos 

38

Caderno desenho pequeno espiral 

48fl. PANAMERICANO Unid 500  R$                     2,20  dois reais e vinte centavos  R$                  1.100,14  mil e cem reais e quatorze centavos 

39 Caderno pequeno 48fls brochura PANAMERICANO Unid 800  R$                     1,47  um real e quarenta e sete centavos  R$                  1.175,86 

 mil cento e setenta e cinco reais e 

oitenta e seis centavos 

40 Caderno pequeno 96fls brochura ¼. TERRA DO SOL Unid 300  R$                     2,94  dois reais e noventa e quatro centavos  R$                     881,89 

 oitocentos e oitenta e um reais e oitenta 

e nove centavos 

41

Caderno universitário capa dura 

costurada 96fl. TERRA DO SOL Unid 200  R$                     6,68  seis reais e sessenta e oito centavos  R$                  1.336,20 

 mil trezentos e trinta e seis reais e vinte 

centavos 

42

Caderno 12x1, capa dura, esperial, 

com 240fls TERRA DO SOL Unid. 200  R$                   13,36  treze reais e trinta e seis centavos  R$                  2.672,40 

 dois mil, seiscentos e setenta e dois 

reais e quarenta centavos 

43 Calculadora com 12digitos HOOPSON Unid 30  R$                   18,71  dezoito reais e setenta e um centavos  R$                     561,20 

 quinhentos e sessenta e um reais e 

vinte centavos 

44

Caneta esferográfica com 50 ud azul 

furo lateral, sextavada, transparente COMPACTOR Cx 200  R$                   36,99 

 trinta e seis reais e noventa e nove 

centavos  R$                  7.397,20 

 sete mil, trezentos e noventa e sete 

reais e vinte centavos 

45

Caneta esferográfica com 50 ud preta 

furo lateral, sextavada, transparente COMPACTOR Cx 100  R$                   36,99 

 trinta e seis reais e noventa e nove 

centavos  R$                  3.698,60 

 três mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e sessenta centavos 

46

Caneta esferográfica com 50 ud 

vermelha furo lateral, sextavada, 

transparente COMPACTOR Cx 100  R$                   36,99 

 trinta e seis reais e noventa e nove 

centavos  R$                  3.698,60 

 três mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e sessenta centavos 



47 Caneta para escrita em cd COMPACTOR Unid. 40  R$                     5,02  cinco reais e dois centavos  R$                     200,96 

 duzentos reais e noventa e seis 

centavos 

48

Caneta para transparência / 

retroprojetor,  secagem rápida, 1,0mm, 

tinta permanente à base de álcool. Ind. 

Brasileira COMPACTOR Unid. 15  R$                     5,34  cinco reais e trinta e quatro centavos  R$                       80,17  oitenta reais e dezessete centavos 

49

Capa transparente pacote c/100 

folhas, tamanho A4. CRISTAL LINE Pct 15  R$                   33,09  trinta e três reais e nove centavos  R$                     496,40 

 quatrocentos e noventa e seis reais e 

quarenta centavos 

50

Carbono filme A4 azul/preto caixa 

100fl. CIS Cx 5  R$                   46,77 

 quarenta e seis reais e setenta e sete 

centavos  R$                     233,84 

 duzentos e trinta e três reais e oitenta e 

quatro centavos 

51 Cartolina diversas cores N.PRINT Pct 100  R$                   60,13  sessenta reais e treze centavos  R$                  6.012,90  seis mil e doze reais e noventa centavos 

52 Clipe 1/0 caixa com 100un. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

53 Clipe 2/0 caixa com 100un. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

54 Clipe 3/0 caixa com 50un. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

55 Clipe 4/0 caixa com 50und. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

56 Clipe 6/0 caixa com 25un. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

57 Clipe 8/0 caixa com 25un. ACC Cx 100  R$                     2,69  dois reais e sessenta e nove centavos  R$                     269,02 

 duzentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos 

58 Cola  silicone grosso. RENDICOLLA Und 200  R$                     2,14  dois reais e quatorze centavos  R$                     427,58 

 quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e oito centavos 

59 Cola bastao 8g. KOALA Unid 200  R$                     1,74  um real e setenta e quatro centavos  R$                     347,41 

 trezentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e um centavos 

60 Cola branca 500 gr. KOALA Unid 100  R$                     7,44  sete reais e quarenta e quatro centavos  R$                     743,82 

 setecentos e quarenta e três reais e 

oitenta e dois centavos 

61

Cola branca a base de PVA, não 

tóxica, lavável - 1000gramas. Ind. 

Brasileira KOALA Unid. 30  R$                   12,03  doze reais e três centavos  R$                     360,77 

 trezentos e sessenta reais e setenta e 

sete centavos 

62 Cola branca de 90g. KOALA Unid 300  R$                     2,17  dois reais e dezessete centavos  R$                     652,07 

 seiscentos e cinquenta e dois reais e 

sete centavos 



63 Cola colorida com 4cores de 25g. KOALA Cx 60  R$                     6,13  seis reais e treze centavos  R$                     367,72 

 trezentos e sessenta e sete reais e 

setenta e dois centavos 

64 Cola em silicone fina. RENDICOLLA Unid. 300  R$                     0,94  noventa e quatro centavos de real  R$                     280,60 

 duzentos e oitenta reais e sessenta 

centavos 

65 Cola glitter 25g com 6un. RENDICOLLA Cx 100  R$                   11,09  onze reais e nove centavos  R$                  1.109,05  mil cento e nove reais e cinco centavos 

66

Cola para EVA – 90 gramas.  Ind. 

Brasileira KOALA Unid. 60  R$                     5,34  cinco reais e trinta e quatro centavos  R$                     320,69 

 trezentos e vinte reais e sessenta e 

nove centavos 

67 Cola para isopor 90g RENDICOLLA Unid. 250  R$                     4,94  quatro reais e noventa e quatro centavos  R$                  1.233,76 

 mil duzentos e trinta e três reais e 

setenta e seis centavos 

68 Colchete n° 15 caixa com 72 ud. BACCHI Cx 50  R$                   16,93  dezesseis reais e noventa e três centavos  R$                     846,26 

 oitocentos e quarenta e seis reais e 

vinte e seis centavos 

69 Compasso escolar plástico MAPED Unid 100  R$                     4,90  quatro reais e noventa centavos  R$                     489,94 

 quatrocentos e oitenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos 

70

Copo descartável acrilico resistente 

pic 200 transparente /color 200 ml com 

10 unid. CRISTAL COPO Pct 100  R$                     9,80  nove reais e oitenta centavos  R$                     979,88 

 novecentos e setenta e nove reais e 

oitenta e oito centavos 

71

Copo descartável para água 180 ml 

com 100 und. CRISTAL COPO Pct 400  R$                     4,01  quatro reais e um centavo  R$                  1.603,44 

 mil seiscentos e três reais e quarenta e 

quatro centavos 

72

Copo descartável para café 50 ml 100 

und. CRISTAL COPO Pct 400  R$                     3,34  três reais e trinta e quatro centavos  R$                  1.336,20 

 mil trezentos e trinta e seis reais e vinte 

centavos 

73 Corretivo líquido caixa com 12 und. RADEX Cx 50  R$                   20,71  vinte reais e setenta e um centavos  R$                  1.035,56 

 mil e trinta e cinco reais e cinquenta e 

seis centavos 

74 Crachá com clips remov 7x10 cento. PLASTPARK Pct 5  R$                   81,69 

 oitenta e um reais e sessenta e nove 

centavos  R$                     408,43 

 quatrocentos e oito reais e quarenta e 

três centavos 

75 Diário de classe 14 folhas SDN Unid. 1200  R$                     2,87  dois reais e oitenta e sete centavos  R$                  3.442,05 

 três mil, quatrocentos e quarenta e dois 

reais e cinco centavos 

76 Envelope 18x24 com 250 und SCRITY Cx 10  R$                   47,73 

 quarenta e sete reais e setenta e três 

centavos  R$                     477,29 

 quatrocentos e setenta e sete reais e 

vinte e nove centavos 

77 Envelope 24x34 com 500 und SCRITY Cx 10  R$                 132,34 

 cento e trinta e dois reais e trinta e quatro 

centavos  R$                  1.323,37 

 mil trezentos e vinte e três reais e trinta 

e sete centavos 

78 Envelope 26x36 com 250 und SCRITY Cx 10  R$                   79,33  setenta e nove reais e trinta e três centavos  R$                     793,35 

 setecentos e noventa e três reais e 

trinta e cinco centavos 

79 Envelope 31x41 com 250 und SCRITY Cx 10  R$                 120,26  cento e vinte reais e vinte e seis centavos  R$                  1.202,58 

 mil duzentos e dois reais e cinquenta e 

oito centavos 

80 Envelope 370x450 com 250und SCRITY Cx 10  R$                 189,74 

 cento e oitenta e nove reais e setenta e 

quatro centavos  R$                  1.897,40 

 mil oitocentos e noventa e sete reais e 

quarenta centavos 



81 Envelope carta 114x162 caixa 1000un SCRITY Cx 10  R$                   44,09  quarenta e quatro reais e nove centavos  R$                     440,95 

 quatrocentos e quarenta reais e 

noventa e cinco centavos 

82

Envelope convite 162x225 cores 

variadas cx/100 und SCRITY Cx 10  R$                   62,36 

 sessenta e dois reais e trinta e seis 

centavos  R$                     623,56 

 seiscentos e vinte e três reais e 

cinquenta e seis centavos 

83

Envelope oficio 114x229 caixa 

1000und. SCRITY Cx 10  R$                   80,17  oitenta reais e dezessete centavos  R$                     801,72 

 oitocentos e um reais e setenta e dois 

centavos 

84 Envelope ouro 80x115 SCRITY Und. 200  R$                     0,18  dezoito centavos de real  R$                       35,63 

 trinta e cinco reais e sessenta e três 

centavos 

85 Envelope para visita colorido 72x108 SCRITY Und. 100  R$                     0,36  trinta e seis centavos de real  R$                       35,63 

 trinta e cinco reais e sessenta e três 

centavos 

86 Espiral tamanho variado MARES Pct 10  R$                   31,18  trinta e um reais e dezoito centavos  R$                     311,78 

 trezentos e onze reais e setenta e oito 

centavos 

87 Estilete estreito 09 mm. WESTERN Unid 100  R$                     1,75  um real e setenta e cinco centavos  R$                     175,49 

 cento e setenta e cinco reais e quarenta 

e nove centavos 

88 Estilete largo 18 mm. WESTERN Unid 100  R$                     2,49  dois reais e quarenta e nove centavos  R$                     248,53 

 duzentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos 

89

Etiqueta 99.1 x 34.0 caixa com 100fls 

16 por folha. PIMACO Cx 15  R$                   47,42 

 quarenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos  R$                     711,26 

 setecentos e onze reais e vinte e seis 

centavos 

90

Etiqueta 99.1 x 38.1 caixa com 100fls 

14 por folha. PICAMO Cx 15  R$                   47,42 

 quarenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos  R$                     711,26 

 setecentos e onze reais e vinte e seis 

centavos 

91 Etiqueta A4  com 100fls PIMACO Cx. 10  R$                   47,42 

 quarenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos  R$                     474,17 

 quatrocentos e setenta e quatro reais e 

dezessete centavos 

92 Eva cores 42x60 pacote com 10fl. IBEL Pct 300  R$                   22,27  vinte e dois reais e vinte e sete centavos  R$                  6.681,00  seis mil, seiscentos e oitenta e um reais 

93 Extrator de grampo simples ACC Unid. 100  R$                     3,74  três reais e setenta e quatro centavos  R$                     374,14 

 trezentos e setenta e quatro reais e 

quatorze centavos 

94 Fita 12 mm x 40m transparente. EUROCEL Unid 70  R$                     1,74  um real e setenta e quatro centavos  R$                     121,59 

 cento e vinte e um reais e cinquenta e 

nove centavos 

95 Fita 38 mm x 50m  gomada EUROCEL Unid 80  R$                     6,24  seis reais e vinte e quatro centavos  R$                     498,85 

 quatrocentos e noventa e oito reais e 

oitenta e cinco centavos 

96 Fita 45mmx50m papel Kraft. EUROCEL Rolo 100  R$                   12,03  doze reais e três centavos  R$                  1.202,58 

 mil duzentos e dois reais e cinquenta e 

oito centavos 

97

Fita 45mmx50m polipropileno 

transparente. EUROCEL Rolo 100  R$                     5,32  cinco reais e trinta e dois centavos  R$                     531,81 

 quinhentos e trinta e um reais e oitenta 

e um centavos 

98 Fita 50mmx50m Crepada Kraft EUROCEL Rl 120  R$                   18,17  dezoito reais e dezessete centavos  R$                  2.180,68 

 dois mil, cento e oitenta reais e 

sessenta e oito centavos 



99 Fita 50mmx50m Transparente EUROCEL Rl 120  R$                     5,34  cinco reais e trinta e quatro centavos  R$                     641,38 

 seiscentos e quarenta e um reais e 

trinta e oito centavos 

100

Fita durex colorida - caixa com 06 

unidades. Ind. Brasileira EUROCEL Cx. 20  R$                     5,09  cinco reais e nove centavos  R$                     101,73 

 cento e um reais e setenta e três 

centavos 

101

Formulário contínuo 240x280, 80 

colunas 1 via Cx 20  R$                 120,26  cento e vinte reais e vinte e seis centavos  R$                  2.405,16 

 dois mil, quatrocentos e cinco reais e 

dezesseis centavos 

102

Formulário contínuo 240x280, 80 

colunas 2 vias MAXPRINT Cx 20  R$                 200,43  duzentos reais e quarenta e três centavos  R$                  4.008,60 

 quatro mil e oito reais e sessenta 

centavos 

103

Formulário contínuo 240x280, 80 

colunas 3 vias MAXPRINT Cx 20  R$                 245,86 

 duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta 

e seis centavos  R$                  4.917,22 

 quatro mil, novecentos e dezessete 

reais e vinte e dois centavos 

104 Giz branco com 40 caixa DELTA Cx 30  R$                   61,47 

 sessenta e um reais e quarenta e sete 

centavos  R$                  1.843,96 

 mil oitocentos e quarenta e três reais e 

noventa e seis centavos 

105 Giz colorido com 40 caixa DELTA Cx 10  R$                   86,85 

 oitenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos  R$                     868,53 

 oitocentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos 

106 Giz de cera, caixa com 06 cores KOALA Pct 300  R$                     1,34  um real e trinta e quatro centavos  R$                     400,86 

 quatrocentos reais e oitenta e seis 

centavos 

107

Giz de cera, caixa com 12 cores 

pequena KOALA Cx 300  R$                     1,74  um real e setenta e quatro centavos  R$                     521,12 

 quinhentos e vinte e um reais e doze 

centavos 

108 Giz de cera, caixa com 12 cores. DELTA Cx 200  R$                     3,34  três reais e trinta e quatro centavos  R$                     668,10 

 seiscentos e sessenta e oito reais e dez 

centavos 

109 Grampeador capacidade 25fl. MAPED Unid 50  R$                   12,60  doze reais e sessenta centavos  R$                     630,24 

 seiscentos e trinta reais e vinte e quatro 

centavos 

110 Grampeador grande 100 folhas. MAPED Unid. 50  R$                   69,48 

 sessenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos  R$                  3.474,12 

 três mil, quatrocentos e setenta e 

quatro reais e doze centavos 

111 Grampeador médio 40 folhas. TRIS Unid. 50  R$                   44,54 

 quarenta e quatro reais e cinquenta e 

quatro centavos  R$                  2.227,00  dois mil, duzentos e vinte e sete reais 

112 Grampeador tapeceiro 106. MAPED Unid 50  R$                   71,26  setenta e um reais e vinte e seis centavos  R$                  3.563,20 

 três mil, quinhentos e sessenta e três 

reais e vinte centavos 

113

Grampo para grampeador 106/6 com 

1000 und. ACC Cx 70  R$                     9,35  nove reais e trinta e cinco centavos  R$                     654,74 

 seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

setenta e quatro centavos 

114

Grampo para grampeador 23/10 com 

1.000 unid. ACC Cx 70  R$                     5,34  cinco reais e trinta e quatro centavos  R$                     374,14 

 trezentos e setenta e quatro reais e 

quatorze centavos 

115

Grampo para grampeador 23/13 com 

1000 und. ACC Cx 70  R$                     7,35  sete reais e trinta e cinco centavos  R$                     514,44 

 quinhentos e quatorze reais e quarenta 

e quatro centavos 

116

Grampo para grampeador 23/6 com 

1000 und. ACC Cx 70  R$                     7,48  sete reais e quarenta e oito centavos  R$                     523,79 

 quinhentos e vinte e três reais e setenta 

e nove centavos 



117

Grampo para grampeador 26/6 com 

1000und ACC Cx 70  R$                     1,47  um real e quarenta e sete centavos  R$                     102,89 

 cento e dois reais e oitenta e nove 

centavos 

118

Grampo para grampeador 26/6 com 

5000und ACC Cx 70  R$                     5,34  cinco reais e trinta e quatro centavos  R$                     374,14 

 trezentos e setenta e quatro reais e 

quatorze centavos 

119

Grampo plástico grande estendido 

com 50und. ACC Pct 30  R$                   17,37  dezessete reais e trinta e sete centavos  R$                     521,12 

 quinhentos e vinte e um reais e doze 

centavos 

120 Isopor placa de 05 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                     1,84  um real e oitenta e quatro centavos  R$                     184,40 

 cento e oitenta e quatro reais e 

quarenta centavos 

121 Isopor placa de 10 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                     3,68  três reais e sessenta e oito centavos  R$                     367,90 

 trezentos e sessenta e sete reais e 

noventa centavos 

122 Isopor placa de 15 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                     5,76  cinco reais e setenta e seis centavos  R$                     576,35 

 quinhentos e setenta e seis reais e 

trinta e cinco centavos 

123 Isopor placa de 20 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                     7,68  sete reais e sessenta e oito centavos  R$                     767,87 

 setecentos e sessenta e sete reais e 

oitenta e sete centavos 

124 Isopor placa de 25 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                     9,20  nove reais e vinte centavos  R$                     920,20 

 novecentos e vinte reais e vinte 

centavos 

125 Isopor placa de 30 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                   11,51  onze reais e cinquenta e um centavos  R$                  1.150,91 

 mil cento e cinquenta reais e noventa e 

um centavos 

126 Isopor placa de 40 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                   15,33  quinze reais e trinta e três centavos  R$                  1.533,07 

 mil quinhentos e trinta e três reais e 

sete centavos 

127 Isopor placa de 50 mm. ISOPLAST Unid 100  R$                   18,40  dezoito reais e quarenta centavos  R$                  1.839,50 

 mil oitocentos e trinta e nove reais e 

cinquenta centavos 

128 Lã – cores variadas – rolo 40g PINGOUIN Rolo 30  R$                     6,68  seis reais e sessenta e oito centavos  R$                     200,43 

 duzentos reais e quarenta e três 

centavos 

129 Lápis de cor grande 12 cores. SERELEPE Cx 500  R$                     5,17  cinco reais e dezessete centavos  R$                  2.583,32 

 dois mil, quinhentos e oitenta e três 

reais e trinta e dois centavos 

130 Lápis de cor grande 24 cores. SERELEPE Cx 100  R$                   10,69  dez reais e sessenta e nove centavos  R$                  1.068,96 

 mil e sessenta e oito reais e noventa e 

seis centavos 

131

Lápis grafite nº. 02 comum caixa com 

144 und. LEO & LEO Cx 100  R$                   44,76 

 quarenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos  R$                  4.476,27 

 quatro mil, quatrocentos e setenta e 

seis reais e vinte e sete centavos 

132

Lapiseira  grafite 07mm, resinas 

termoplásticas e mola de aço carbono, 

dimensões aproximadas do produto: 

14,7x1cm. TRIS Unid 100  R$                     6,66  seis reais e sessenta e seis centavos  R$                     666,32 

 seiscentos e sessenta e seis reais e 

trinta e dois centavos 

133 Lapiseira 0,9 mm. TRIS Unid 50  R$                     6,66  seis reais e sessenta e seis centavos  R$                     333,16 

 trezentos e trinta e três reais e 

dezesseis centavos 



134

Liga de elastico  n.º 18, pacote com 

1kg. MERCUR Pct 30  R$                   36,85  trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos  R$                  1.105,57 

 mil cento e cinco reais e cinquenta e 

sete centavos 

135

Ligas nº 18 super amarelo com 25g, 

(caixa com 50 unidade). MERCUR Cx. 50  R$                     1,73  um real e setenta e três centavos  R$                       86,41 

 oitenta e seis reais e quarenta e um 

centavos 

136 Livro atas sem margem 100 fls. TILIBRA Unid 40  R$                   15,90  quinze reais e noventa centavos  R$                     636,03 

 seiscentos e trinta e seis reais e três 

centavos 

137 Livro atas sem margem 200 fls. TILIBRA Unid 40  R$                   30,40  trinta reais e quarenta centavos  R$                  1.216,12 

 mil duzentos e dezesseis reais e doze 

centavos 

138

Livro de ponto 2 assinatura, tamanho 

oficio, com 100 folhas. GRAFSET Unid 30  R$                   23,89  vinte e três reais e oitenta e nove centavos  R$                     716,74 

 setecentos e dezesseis reais e setenta e 

quatro centavos 

139 Livro protocolo cor off 100fls. GRAFSET Unid 50  R$                   14,19  quatorze reais e dezenove centavos  R$                     709,52 

 setecentos e nove reais e cinquenta e 

dois centavos 

140 Marca texto diversas cores. RADEX Unid 300  R$                     1,93  um real e noventa e três centavos  R$                     579,91 

 quinhentos e setenta e nove reais e 

noventa e um centavos 

141 Marcador para quadro branco nacional BIC Unid. 400  R$                     3,88  três reais e oitenta e oito centavos  R$                  1.553,56 

 mil quinhentos e cinquenta e três reais 

e cinquenta e seis centavos 

142

Marcador permanente nas cores: azul, 

preto, vermelho BIC Unid. 300  R$                     2,66  dois reais e sessenta e seis centavos  R$                     799,05 

 setecentos e noventa e nove reais e 

cinco centavos 

143

Massa de modelar, caixa com 12 

cores. KOALA Unid. 200  R$                     3,70  três reais e setenta centavos  R$                     739,36 

 setecentos e trinta e nove reais e trinta 

e seis centavos 

144 Molha dedo RADEX Unid. 50  R$                     2,81  dois reais e oitenta e um centavos  R$                     140,30  cento e quarenta reais e trinta centavos 

145

Palito de picolé pacote com 100 

unidades. Ind. Brasileira TEOTO Pct. 50  R$                     6,55  seis reais e cinquenta e cinco centavos  R$                     327,37 

 trezentos e vinte e sete reais e trinta e 

sete centavos 

146 Palito pra churrasco TEOTO Pct 2  R$                     4,90  quatro reais e noventa centavos  R$                         9,80  nove reais e oitenta centavos 

147

Papel A4 reciclado branco 210 x 297 

mm resma com 500fls, 75g/m2, em 

embalagem revestida externamente 

com polipropileno biorienta (bopp), 

resistente à umidade. CHAMEX Resma 30  R$                   42,62 

 quarenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos  R$                  1.278,74 

 mil duzentos e setenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos 

148

Papel A4, medindo 210x297, resma 

com 500 folhas CHAMEX Resma 1500  R$                   26,13  vinte e seis reais e treze centavos  R$                39.201,75 

 trinta e nove mil, duzentos e um reais e 

setenta e cinco centavos 

149 Papel almaco com pauta 400 folhas. TILIBRA Resma 30  R$                   35,04  trinta e cinco reais e quatro centavos  R$                  1.051,05 

 mil e cinquenta e um reais e cinco 

centavos 



150 Papel almaco sem pauta 400 folhas. TILIBRA Resma 20  R$                   35,55 

 trinta e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos  R$                     711,01  setecentos e onze reais e um centavo 

151

Papel camurça, diversas cores com 

25fl. SASSU Pct 30  R$                   20,34  vinte reais e trinta e quatro centavos  R$                     610,13  seiscentos e dez reais e treze centavos 

152 Papel cartão especial pacote com 20fl. SASSU Pct 40  R$                   24,41 

 vinte e quatro reais e quarenta e um 

centavos  R$                     976,21 

 novecentos e setenta e seis reais e 

vinte e um centavos 

153

Papel casca de ovo A4, 180g, com 50 

folhas. FILIPAPER Pct 15  R$                   17,63  dezessete reais e sessenta e três centavos  R$                     264,39 

 duzentos e sessenta e quatro reais e 

trinta e nove centavos 

154

Papel celofane, diversas cores com 

50fl. CROMUS Pct 40  R$                   42,03  quarenta e dois reais e três centavos  R$                  1.681,25 

 mil seiscentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos 

155

Papel color set, gramatura de no 

mínimo 150g/m2, diversas cores, 

medindo aproximadamente 48,0 x 66,0 

cms pct com 20fls. CROMUS Pct 20  R$                   42,48 

 quarenta e dois reais e quarenta e oito 

centavos  R$                     849,67 

 oitocentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e sete centavos 

156

Papel couche 180gr 210x297 pct com 

100fl. FILIPAPER Pct 15  R$                   48,81 

 quarenta e oito reais e oitenta e um 

centavos  R$                     732,16 

 setecentos e trinta e dois reais e 

dezesseis centavos 

157

Papel crepon 0 48x2mts pacote com 

10fls. N. PRINT Pct 50  R$                     8,14  oito reais e quatorze centavos  R$                     406,76 

 quatrocentos e seis reais e setenta e 

seis centavos 

158 Papel de seda pacote com 100 folhas. SASSU Pct 30  R$                   20,34  vinte reais e trinta e quatro centavos  R$                     610,13  seiscentos e dez reais e treze centavos 

159 Papel Fotografico PIMACO Pct 10  R$                   18,98  dezoito reais e noventa e oito centavos  R$                     189,82 

 cento e oitenta e nove reais e oitenta e 

dois centavos 

160

Papel laminado, diversas cores com 

40fl. SANTA CLARA Resma 25  R$                   39,32  trinta e nove reais e trinta e dois centavos  R$                     982,99 

 novecentos e oitenta e dois reais e 

noventa e nove centavos 

161

Papel linho A4 180g diversas cores 

para certificado FILIPAPER Cx 20  R$                   18,25  dezoito reais e vinte e cinco centavos  R$                     364,99 

 trezentos e sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos 

162 Papel madeira 66x96 com 100fls. CON-TACT Pct 15  R$                   48,68 

 quarenta e oito reais e sessenta e oito 

centavos  R$                     730,13 

 setecentos e trinta reais e treze 

centavos 

163 Papel Marmore PIMACO Pct 10  R$                   19,89  dezenove reais e oitenta e nove centavos  R$                     198,86 

 cento e noventa e oito reais e oitenta e 

seis centavos 

164

Papel micro ondulado pacote com 

10fls. VMP Cx 15  R$                   25,31  vinte e cinco reais e trinta e um centavos  R$                     379,64 

 trezentos e setenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos 

165

Papel ofício 2, medindo 216x330, 

resma com 500 folhas REPORT Resma 50  R$                   29,69 

 vinte e nove reais e sessenta e nove 

centavos  R$                  1.484,66 

 mil quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos 



166

Papel sulfite, formato A4, gramatura 

de no mínimo 75g/m, colorido, 

embalagem de papel plastificado, com 

100fls resistente a umidade. COPIMAX Pct 50  R$                     9,27  nove reais e vinte e sete centavos  R$                     463,70 

 quatrocentos e sessenta e três reais e 

setenta centavos 

167

Papel sulfite, formato a4, gramatura de 

no mínimo 75g/m, branco, embalagem 

de papel plastificado, com 100fls 

resistente a umidade. COPIMAX Pct 50  R$                     9,27  nove reais e vinte e sete centavos  R$                     463,70 

 quatrocentos e sessenta e três reais e 

setenta centavos 

168 Pasta aba ½ oficio transparente. DELLO Unid 100  R$                     2,85  dois reais e oitenta e cinco centavos  R$                     284,73 

 duzentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e três centavos 

169 Pasta aba oficio transparente. DELLO Unid 100  R$                     2,49  dois reais e quarenta e nove centavos  R$                     249,48 

 duzentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e oito centavos 

170 Pasta Az  lombo largo DELLO Unid. 200  R$                   13,99  treze reais e noventa e nove centavos  R$                  2.798,47 

 dois mil, setecentos e noventa e oito 

reais e quarenta e sete centavos 

171 Pasta Az oficio lombo estreito DELLO Unid 200  R$                   13,99  treze reais e noventa e nove centavos  R$                  2.798,47 

 dois mil, setecentos e noventa e oito 

reais e quarenta e sete centavos 

172

Pasta com aba e elástico diversas 

cores (papelão). POLIBRAS Unid 200  R$                     2,76  dois reais e setenta e seis centavos  R$                     551,38 

 quinhentos e cinquenta e um reais e 

trinta e oito centavos 

173

Pasta catálogo, para 50 envelopes 

plásticos com quatro furos e de 

espessura media, capa pvc, tamanho 

oficio. DELLO Unid 10  R$                   19,55 

 dezenove reais e cinquenta e cinco 

centavos  R$                     195,51 

 cento e noventa e cinco reais e 

cinquenta e um centavos 

174

Pasta classificador duplo  com grampo 

plastico 290gr DELLO Unid 300  R$                     4,19  quatro reais e dezenove centavos  R$                  1.255,52 

 mil duzentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos 

175

Pasta classificador pvc com grampo 

trilho DELLO Ud 200  R$                     3,21  três reais e vinte e um centavos  R$                     641,77 

 seiscentos e quarenta e um reais e 

setenta e sete centavos 

176

Pasta com grampo trilho de papelão 

plástificado. POLIBRAS Unid 300  R$                     2,46  dois reais e quarenta e seis centavos  R$                     737,58 

 setecentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos 

177 Pasta em "L" oficio PVC. PLASTPARK Unid 100  R$                     1,27  um real e vinte e sete centavos  R$                     127,45 

 cento e vinte e sete reais e quarenta e 

cinco centavos 

178 Pasta em "L" A4 PVC. PLASTPARK Unid 100  R$                     1,22  um real e vinte e dois centavos  R$                     122,03 

 cento e vinte e dois reais e três 

centavos 

179

Pasta para congresso em pvc com 

porta cd/ papel / caneta. ACP Unid 100  R$                     5,49  cinco reais e quarenta e nove centavos  R$                     548,67 

 quinhentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e sete centavos 

180 Pasta pvc transparente 2 cm. ACP Unid 180  R$                     3,80  três reais e oitenta centavos  R$                     683,35 

 seiscentos e oitenta e três reais e trinta 

e cinco centavos 



181 Pasta pvc transparente 4 cm. ACP Unid 100  R$                     4,78  quatro reais e setenta e oito centavos  R$                     478,16 

 quatrocentos e setenta e oito reais e 

dezesseis centavos 

182 Pasta pvc transparente 6 cm. ACP Unid 100  R$                     5,58  cinco reais e cinquenta e oito centavos  R$                     557,71 

 quinhentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e um centavos 

183

Pasta sanfonada, em pvc com 12 

divisões tamanho oficio. ACP Unid 10  R$                   34,88 

 trinta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos  R$                     348,82 

 trezentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos 

184

Pasta sanfonada, em pvc com 31 

divisões tamanho oficio. ACP Unid 10  R$                   80,23  oitenta reais e vinte e três centavos  R$                     802,30  oitocentos e dois reais e trinta centavos 

185

Pasta sanfonada, em pvc com 31 

divisões tamanho promissória. ACP Unid 10  R$                   46,46 

 quarenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos  R$                     464,60 

 quatrocentos e sessenta e quatro reais 

e sessenta centavos 

186 Pasta suspensa marmorizada. ACP Unid 60  R$                     2,23  dois reais e vinte e três centavos  R$                     133,96 

 cento e trinta e três reais e noventa e 

seis centavos 

187 Percevejo caixa com 100 und. ACC Cx 15  R$                     2,73  dois reais e setenta e três centavos  R$                       40,95 

 quarenta reais e noventa e cinco 

centavos 

188

Perfurador universal 2 furos metal 

20/25 folhas. BRW Unid 30  R$                   26,37  vinte e seis reais e trinta e sete centavos  R$                     791,00  setecentos e noventa e um reais 

189

Pilha AA alcalina cartela com 2 

unidades de 1,5 volts PANASONIC Cartela 100  R$                     6,49  seis reais e quarenta e nove centavos  R$                     649,00  seiscentos e quarenta e nove reais 

190

Pilha AAA palito alcalina cartela com 2 

unidades de 1,5 volts PANASONIC Cartela 100  R$                     5,90  cinco reais e noventa centavos  R$                     590,25 

 quinhentos e noventa reais e vinte e 

cinco centavos 

191

Pilha D grande cartela com 2 unidades 

de 1,5 volts PANASONIC Unid 30  R$                   32,15  trinta e dois reais e quinze centavos  R$                     964,55 

 novecentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos 

192 Pincel de pelo Redondo Escolar  nº 12 CONDOR Und. 100  R$                     2,79  dois reais e setenta e nove centavos  R$                     279,31 

 duzentos e setenta e nove reais e trinta 

e um centavos 

193 Pincel de pelo Redondo Escolar  nº 16 CONDOR Und. 100  R$                     3,26  três reais e vinte e seis centavos  R$                     326,31 

 trezentos e vinte e seis reais e trinta e 

um centavos 

194

Pincel de pelo Redondo Escolar n°. 

10. CONDOR Unid 100  R$                     2,64  dois reais e sessenta e quatro centavos  R$                     263,94 

 duzentos e sessenta e três reais e 

noventa e quatro centavos 

195

Pincel Hidrocor Fino – Ponta de Nylon, 

tinta a base de pigmentos orgânicos a 

base de corante e água – estojo com 

06 unidades. Ind. Brasileira CIS Estj. 120  R$                     3,60  três reais e sessenta centavos  R$                     431,70 

 quatrocentos e trinta e um reais e 

setenta centavos 



196

Pincel hidrocor fino - ponta de nylon, 

tinta a base de pigmentos orgânicos a 

base de corante e água - estojo com 

12 unidades. Ind. Brasileira CIS Estj. 120  R$                     5,15  cinco reais e quinze centavos  R$                     618,27 

 seiscentos e dezoito reais e vinte e sete 

centavos 

197

Pincel hidrocor grosso - ponta de 

naylon, tinta a base de pigmentos 

orgânicos a base de corante e água - 

cx com 06 unidades. Ind. Brasileira CIS Estj. 120  R$                     8,41  oito reais e quarenta e um centavos  R$                  1.008,75 

 mil e oito reais e setenta e cinco 

centavos 

198

Pincel hidrocor grosso - ponta de 

naylon, tinta a base de pigmentos 

orgânicos a base de corante e água - 

cx com 12 unidades. Ind. Brasileira CIS Estj. 120  R$                   16,11  dezesseis reais e onze centavos  R$                  1.932,90 

 mil novecentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos 

199 Pistola de cola quente grande. WESTERN Unid 30  R$                   30,05  trinta reais e cinco centavos  R$                     901,37 

 novecentos e um reais e trinta e sete 

centavos 

200 Pistola de cola quente pequena WESTERN Unid 30  R$                   24,41 

 vinte e quatro reais e quarenta e um 

centavos  R$                     732,16 

 setecentos e trinta e dois reais e 

dezesseis centavos 

201 Porta durex 12x40 (grande). KARBRINK Unid 10  R$                   36,12  trinta e seis reais e doze centavos  R$                     361,20 

 trezentos e sessenta e um reais e vinte 

centavos 

202 Porta lápis 3 lugares. DELLO Unid 15  R$                   15,20  quinze reais e vinte centavos  R$                     228,05 

 duzentos e vinte e oito reais e cinco 

centavos 

203

Prancheta ½ Oficio Duratex Prendedor 

de Metal WALEU Unid 30  R$                     3,43  três reais e quarenta e três centavos  R$                     103,04  cento e três reais e quatro centavos 

204

Prancheta Oficio Duratex Prendedor 

de Metal WALEU Unid 30  R$                     5,90  cinco reais e noventa centavos  R$                     177,07 

 cento e setenta e sete reais e sete 

centavos 

205

Prancheta tamanho oficio acrilico 

diversas cores. WALEU Unid 20  R$                   20,66  vinte reais e sessenta e seis centavos  R$                     413,26 

 quatrocentos e treze reais e vinte e seis 

centavos 

206

Purpurina/glitter – pote de 3,5 gramas, 

cores variadas. Ind. Brasileira MULTICOR Und. 100  R$                     1,13  um real e treze centavos  R$                     112,99 

 cento e doze reais e noventa e nove 

centavos 

207

Quadro aviso simples 80x100 

aluminio. ISFLEX Unid 6  R$                 139,54 

 cento e trinta e nove reais e cinquenta e 

quatro centavos  R$                     837,21 

 oitocentos e trinta e sete reais e vinte e 

um centavos 

208

Quadro branco de acrílico alumínio 

120x150. CORTIARTE Unid 20  R$                 233,60 

 duzentos e trinta e três reais e sessenta 

centavos  R$                  4.672,08 

 quatro mil, seiscentos e setenta e dois 

reais e oito centavos 



209

Quadro branco de acrílico alumínio 

120x200. CORTIARTE Unid 20  R$                 293,79 

 duzentos e noventa e três reais e setenta e 

nove centavos  R$                  5.875,77 

 cinco mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos 

210

Quadro branco de acrílico alumínio 

120x300. CORTIARTE Unid 20  R$                 416,33 

 quatrocentos e dezesseis reais e trinta e 

três centavos  R$                  8.326,58 

 oito mil, trezentos e vinte e seis reais e 

cinquenta e oito centavos 

211

Quadro branco de acrílico alumínio 

90x120. CORTIARTE Und 20  R$                 143,01  cento e quarenta e três reais e um centavo  R$                  2.860,12 

 dois mil, oitocentos e sessenta reais e 

doze centavos 

212 Quadro cortiça 120x150 alumínio. CORTIARTE Unid 5  R$                 405,60 

 quatrocentos e cinco reais e sessenta 

centavos  R$                  2.027,99 

 dois mil e vinte e sete reais e noventa e 

nove centavos 

213 Quadro cortiça 120x200 alumínio. CORTIARTE Unid 5  R$                 486,23 

 quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e 

três centavos  R$                  2.431,15 

 dois mil, quatrocentos e trinta e um 

reais e quinze centavos 

214 Quadro cortiça 90x120 alumínio. CORTIARTE Unid 5  R$                 160,65 

 cento e sessenta reais e sessenta e cinco 

centavos  R$                     803,25 

 oitocentos e três reais e vinte e cinco 

centavos 

215 Quadro feltro 120x150 alumínio CORTIARTE Und. 5  R$                 435,02 

 quatrocentos e trinta e cinco reais e dois 

centavos  R$                  2.175,12 

 dois mil, cento e setenta e cinco reais e 

doze centavos 

216 Quadro feltro 120x200 alumínio CORTIARTE Unid 5  R$                 532,81 

 quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e 

um centavos  R$                  2.664,07 

 dois mil, seiscentos e sessenta e quatro 

reais e sete centavos 

217 Quadro feltro 90x120 alumínio CORTIARTE Und 5  R$                 178,32 

 cento e setenta e oito reais e trinta e dois 

centavos  R$                     891,60 

 oitocentos e noventa e um reais e 

sessenta centavos 

218 Régua plástica transparente 30cm. ACRIMET Unid 1000  R$                     0,99  noventa e nove centavos de real  R$                     990,36 

 novecentos e noventa reais e trinta e 

seis centavos 

219 Régua plástica transparente 50cm. ACRIMET Unid 500  R$                     2,55  dois reais e cinquenta e cinco centavos  R$                  1.274,63 

 mil duzentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos 

220 Tabuada do estudando simples. MODERNA Unid 800  R$                     1,10  um real e dez centavos  R$                     880,32 

 oitocentos e oitenta reais e trinta e dois 

centavos 

221 Tecido TNT. TRISOFT Mt 1500  R$                     2,38  dois reais e trinta e oito centavos  R$                  3.562,55 

 três mil, quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos 

222 Tesoura de picotar WESTERN Unid. 100  R$                     5,71  cinco reais e setenta e um centavos  R$                     571,29 

 quinhentos e setenta e um reais e vinte 

e nove centavos 

223

Tesoura, com  ponta, em liga de aço 

inoxidável, corte super afiado, cabo. 

Termoplástico de alta resistência, 

medindo 20cm. WESTERN Unid. 100  R$                     7,23  sete reais e vinte e três centavos  R$                     722,60 

 setecentos e vinte e dois reais e 

sessenta centavos 

224

Tesoura, sem ponta, escolar, diversas 

cores inox. WESTERN Unid 200  R$                     2,84  dois reais e oitenta e quatro centavos  R$                     568,54 

 quinhentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos 



225 Tinta guache, caixa com 6 cores. ACRILEX Unid 500  R$                     4,42  quatro reais e quarenta e dois centavos  R$                  2.210,04 

 dois mil, duzentos e dez reais e quatro 

centavos 

226

Tinta para artesanato plástica PVA, 

frasco com 37ml - cores variadas. Ind. 

Brasileira ACRILEX Und. 200  R$                     4,03  quatro reais e três centavos  R$                     806,28 

 oitocentos e seis reais e vinte e oito 

centavos 

227 Tinta para carimbo azul preta 40ml. ACRILEX Und 100  R$                     2,96  dois reais e noventa e seis centavos  R$                     295,58 

 duzentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e oito centavos 

228

Tinta para marcado para quadro de 

acrílico 20ML RADEX Unid 150  R$                     5,21  cinco reais e vinte e um centavos  R$                     780,97 

 setecentos e oitenta reais e noventa e 

sete centavos 

229

Tinta para pincel marcador 

permanente diversas cores 40ML RADEX Ud 100  R$                     2,96  dois reais e noventa e seis centavos  R$                     295,58 

 duzentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e oito centavos 

230

Tinta para pintura a dedo, conjunto 

com 06 unidades de 30ml, cada, 

composição, colorantes, água, 

espessante, carga inerte e 

conservantes. Ind. Brasileira ACRILEX Estj. 100  R$                     8,07  oito reais e sete centavos  R$                     807,18 

 oitocentos e sete reais e dezoito 

centavos 

231

Tinta para pintura facial – Conjunto 06 

frascos de pasta colorida de 5g cada, 

textura macia, produto atóxico. Ind. 

Brasileira ACRILEX Estj. 100  R$                   21,56  vinte e um reais e cinquenta e seis centavos  R$                  2.155,80 

 dois mil, cento e cinquenta e cinco reais 

e oitenta centavos 

232 Tinta para tecido diversas cores 37ml. ACRILEX Unid. 200  R$                     2,92  dois reais e noventa e dois centavos  R$                     583,92 

 quinhentos e oitenta e três reais e 

noventa e dois centavos 

233 Toalha de rosto. SANTISTA Unid 50  R$                   13,56  treze reais e cinquenta e seis centavos  R$                     677,93 

 seiscentos e setenta e sete reais e 

noventa e três centavos 

234

Transferidor escolar plástico, tamanho 

12cm, com 360°. Ind. Brasileira ACRIMET Und. 15  R$                     1,66  um real e sessenta e seis centavos  R$                       24,94 

 vinte e quatro reais e noventa e quatro 

centavos 

280.000,00R$           
 duzentos e oitenta mil reais 

VALOR  TOTAL


