
Comprovante de Inscrigao e de SituagSo Cadastral03/09/2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACiONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
73.693.665/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

08/11/1993

NOME EMPRESARIAL

MASKATE DISTRIBUIOORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MASKATE
PORTE

DEMAIS

CODIGO E OESCRIQ'AO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

46.47-8-01 - ComOrcio atacadista de artigos de escritdrio e de papelaria

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
46.49-4-04 - Comercio atacadista de mbveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados
anteriormente
46.41-9-01 - Comercio atacadista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
46.51-6-02 - Comercio atacadista de suprimentos para informatica
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica
47.55-5-01 - Comercio varejista de tecidos
47.63-6-01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis
46.49-4-01 - Comercio atacadista de equipamentos el6tricos de uso pessoal e domestico

Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservagao domiciliar

47.53-9-00 -

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO

AV SENHOR DOS PASSOS
NClMERO
1337

COMPLEMENTO

CEP MUNIClPIO
FEIRA DE SANTANA

BAIRRO/DISTRfTO

CENTRO
UF

44.002-205 BA

ENDERECO ELETRONICO
FISCAL@OLECRAM.COM

TELEFONE

(75) 2101-8803

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUACAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL
******** ********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/09/2019 as 09:09:30 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1



08704/2020

« MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNlAO

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
CNPJ: 73.693.665/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendbncias em seu nome, relativas a crbditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em DIvida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e v£lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:23:10 do dia 08/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 05/10/2020.
Codigo de controle da certidao: E6C2.BF5A.78F3.E2D4
Qualquer rasura ou emenda invalidarS este documento.



25/09/2020 Confirma$ao de Autenticidade da Certidao

CanaisLegislacaoBRASIL Acesso a informagao Participe Servigos

Receita Federal
CERTIDAO

Confirmagao de Autenticidade das Certiddes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 73.693.665/0001-00

Data da Emissao : 08/04/2020

Hora da Emissao : 10:23:10

Codigo de Controle da Certidao : E6C2.BF5A.78F3.E2D4

Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 08/04/2020, com validade ate 04/11/2020, considerando prorrogagao de sua validade
pela Portaria Conjunta n° 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta n° 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

| Pdgina Anterior |
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» V* AI GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

rfjgjf SECRETARIA DA FAZENDA

Lmissao: 07/08/2021) 08:25

Certidao Especial de Debitos Tributaries

(Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20202256706

RAZAO SOCIAL

MASKATE DISTRIBUIDORA DF. PRODUTOS DE PAPELARIA E AR.MARINHO I.TDA

INSCRICAO ESTADUAL CNPJ

038.205.516 73.693.665/0001-00

Fica certificado que constam, at6 a presente data, as seguintes pendfincias de responsabilidade do contribuinte acima

identificado, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando a
presente certidao Positiva o efeito de Negativa:

Proct'sso(s) Administrarivo(s) Fiscal(is): IC\IS

298958.0006'20-4 - Inicial/AG PAGTO OU DEF 298958.0009 20-3 - Inicial/AG PAGTO OLI DEF

Esta certidao engloba os debitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na
Divida Ativa, de compelencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros debitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 07/08/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresenta?ao conjunta do cartao original de mscripao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receila Federal do Ministerio da Fazenda.

V*



Emissao: 25/09/2020 09:54

vV*.i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
'

1&L SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20202256706

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

MASKATE DISTR1BUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELAR1A E ARMAR1MIO l.TDA

INSCRigAO ESTADUAL

038.205.516

CNPJ

73.693.665/0001-00

CERTIDAO DO TIPO ESPECIAL,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 07/08/2020 VALIDA ATE 06/10/2020

Pagina l de I RelCeriidaoAutenndilade.rr



07/08/2020 Certidao Negativa de Debilos
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PREFEITUMHUNlCim BE
FEIRA DE SANTANA !

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administragao Tributaria

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAL

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003, de 22 de
Dezembro 2000 -Codigo Tributario do Municipio de Feira de Santana.

CODIGO: N/ 2020 / 94398

MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E
ARMARINHO LTDA

CONTRIBUINTE.

ENDEREQO: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1337 - CENTRO

CNPJ/CPF: 73.693.665/0001-00
-

INSCRIQAO MUNICIPAL: 4.843-7

INSCRICAO DE LOCALIZACAO: 6.589-7

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: 46.47-8-01 •Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

DATA DA EMISSAO DA CERTIDAO: 07/08/2020

DATA DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06/10/2020

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Municipio de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste municipio, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Divida Ativa.

A presente Certidao nao servir& de prova contra quaisquer d6bitos referentes a recolhimentos que nao tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos deIa IX. do Artigo 149, da LeiFederaln°. 5.172, de 25/10/1966 - Cddigo Tributario Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3°, do Codigo Tributario Municipal - Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as
certidoes fornecidas nao excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os debitos que
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada atraves do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
enderego eletrdnico: http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

Esta CERTIDAO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrigao(des) supracitada(s) do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS £ valida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissao.

Codigo de verificagao de autenticidade:

aec507127c1867af51db203485cb9fd7

Certidao emitida gratuitamente.

Atengao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



about:blank25/09/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

FEIRADE SANTANA

Certidao autentica!

Codigo: N / 2020 / 94398

Inscrigao Municipal: 4.843-7

Nome da Empresa: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

CNPJ: 73.693.665/0001-00

Atividade Economica Principal: 46.64-7-80 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papeiaria

Codigo de verificagao de autenticidade: aec507127c1867af51db203485cb9fd7

vSecretaria Municipal da Fazenda
Feira de Santana - BA

Enderevo: Rua Barao de Cotegipe, 764 - Centro / CEP:44001550

Telcfone: (75) 3623-8429

Copyright © 2013 'Todos os direitos reservados.
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PODLR v'UDiCiARIO
JUSTICA DC TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.693.665/0001-00
CertidAo n°: 19337955/2020
ExpedigAo: 07/08/2020, as 08:27 :51

Validade: 02/02/2021
de sua expedigAo.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E

ARMARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
73 . 693 . 665/0001-00,

Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 64:2-A da ConsolidagAo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a CertidAo atesta a empresa em relagAo

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidAo condiciona-se a verificagAo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
CertidAo emitida gratuitamente.

inscrito(a) no CNPJ sob o n°

NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

INFORMAgAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou ComissAo de ConciliagAo Previa.

»: -11 ~.‘i . tJ ' . — :2 ? j>:
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PQDKR JULHOlARl.O
JUS'TICA DO TFABALHC

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.693.665/0001-00
Certidao n°: 19337955/2020
Expedigao: 07/08/2020, as 08:27:51

Validade: 02/02/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E

ARMARINHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

73.693.665/0001-00, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhis tas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constant os dados
necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagbes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

LV sv - i.*': J - j'j :?sl tea: i:ul iu hi i • . 1



Consulta Regularidade do Empregador25/09/2020

ImprimirVoftar

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ccrtificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 73.693.665/0001-00
Razao Social3ÿ1ASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMAR1NHO LTDA

Enderego: AV SENHOR DOS PASSOS 1337 / CENTRO / FEIRA DE SANTANA / BA /
44010-230

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade:11/09/2020 a 10/10/2020

Certificagao Numero: 2020091102292269702636

Informagao obtida em 25/09/2020 09:43:08

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

*
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Duvidas mais Frequentes | Inicio | V - '

Hisfrorico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses, conforme Manual de

Orientagoes Regularidade do Empregador.

Inscrigao: 73.693.665/0001-00
Razao social: MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

11/09/2020 11/09/2020 a 10/10/2020

23/08/2020 a 21/09/2020

2020091102292269702636

2020082303070841382590Mi
Wi

08/2020

708/2020 04/08/2020 a 02/09/2020 2020080402424773068575

16/07/2020 16/07/2020 a 14/08/2020 2020071602504388921646

27/06/2020 27/06/2020 a 26/07/2020 2020062702023158950392

202003100250120648381410/03/2020 10/03/2020 a 07/07/2020

20/02/2020 20/02/2020 a 20/03/2020 2020022002004591349315

2020020102414810978194

2020011302220782737728

2019122501265724858740

2019120504285892352382

01/02/2020 01/02/2020 a 01/03/2020

13/01/2020

25/12/2019

13/01/2020 a 11/02/2020

25/12/2019 a 23/01/20204
05/12/2019 05/12/2019 a 03/01/2020

15/11/2019

26/10/2019

15/11/2019 a 14/12/2019 2019111516541009875547

201910260506016786229126/10/2019 a 24/11/2019

07/10/2019

30/08/2019

07/10/2019 a 05/11/2019 2019100703265362687950

18/09/2019 a 17/10/2019

30/08/2019 a 28/09/2019

2019091804584478953660

2019083018173552454560

11/08/2019 11/08/2019 a 09/09/2019 2019081102444719155100

2019072304311946842341

2019070403540352525776

2019061503404129772175

2019052702265567657034

23/07/2019 23/07/2019 a 21/08/2019

04/07/2019 04/07/2019 a 02/08/2019

15/06/2019 15/06/2019 a 14/07/2019

27/05/2019

08/05/2019

19/04/2019

27/05/2019 a 25/06/2019

08/05/2019 a 06/06/2019

19/04/2019 a 18/05/2019

31/03/2019 a 29/04/2019

12/03/2019 a 10/04/2019

21/02/2019 a 22/03/2019

02/02/2019 a 03/03/2019

2019050805245432996361

2019041902544623876815

2019033103502191486100

2019031205040824156148

2019022103381953524030

31/03/2019

12/03/2019

21/02/2019

02/02/2019

14/01/2019

2019020206373755510207

14/01/2019 a 12/02/2019 2019011403451932009243

26/12/2018 26/12/2018 a 24/01/2019 2018122603063916522269

07/12/2018 07/12/2018 a 05/01/2019 2018120705235118154536



Numero do CKhuata de vaitdade
Emissao/Leitura

201810301335439099408030/10/2018 a 28/11/201830/10/2018

201810110754068101713611/10/2018 a 09/11/201811/10/2018

201810110235337109990011/10/2018 11/10/2018 a 09/11/2018

31/03/2001 31/03/2001 a 30/04/2001

28/02/2001 28/02/2001 a 31/03/2001

31/01/2001 31/01/2001 a 28/02/2001

Resultado da consulta em 25/09/2020 09:43:15

Volfar
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Locamail :: Re: Aditivo-Contrato Material de Expediente -Cota$3o de Pre?os18/09/2020

Re: Aditivo - Contrato Material de Expediente
- Cotagao de Pregos

Papelon Artigos para Escrit6rio Ltda. <papelon@uol.com.br>

<contratos-secad@laurodefreitas.ba.gov.br>

16/09/2020 08:30

PR E F £ < T US A
Assunto:

LAURODE
FREITASODe

Para:

Data

. PROPOSTA DE PRECOS.pdf (~586 KB)

Bom dia, Sra. Claudine

Segue em anexo a Cotagao de pregos conforme solicitado.

Gentileza confirmar recebido.

Cordialmente,

PAPELONARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 13.290.044/0001-45
Rua Barao do Cotegipe, n°149, i° andar
Mares - Salvador/RA
CEP: 40.445-OOI
Tel/Fax: (71) 3312-4962
E-mail: papelon@uol.com.br

Em seg, 11 de set de 2020 as 11:42, <contratos-secad@laurodefreitas.ba.Qov.br> escreveu:
Prezado, bom dia!

Solicito cotagao de pregos para compor processo de contratagao para aquisigao de material de expediente,
conform planilha em anexo

Aguardo com maior brevidade;

Atenciosamente,

Claudine Miranda
(71)98769-1045



fPapelon
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COTACAO DE PRECOS

QUANTIOAOE

N2 ITENS
VALOR

UNIT
VALOR TOTALQTDE

R$R$ 4,05Allincte, com cabeÿa. emhalagem corn 100 (cem) unidadcs. 121,5030 Caixa

I

R$ 2,50 R$Alninfada, para carunbo. cm tccido. entintada na cor preia, 75,00Unidade30

2

R$ 3,06 R$Apagador, de quadro branco, corpo plastico, com teltro, 1.530,00500 Unidade

3

Apontador de lapis, manual, portalil, I entrada R$ 0,50 R$Unidade 750,001500

4

lialdcs, cm latex, liso. cores lisas coloridos n° 09. R$ 8,00 R$300 2.400,00Saco

5

Bandeja de correspondence dupla, confeccionada em material acrilico R$ 39,50 R$200 Unidade 7.900,00

6

Bandeja de correspondeneia tripla, confeccionada em material acrilico R$ 55,40 R$200 Unidade 11.080,00

7

Barbante, 100 % aigodao. com 04 (quatro) fios torcidos. Rolo com. no
minimo, 400 g

R$ 18,00 RSRolo200 3.600,00

8

Bloco, de papcl, para rascunho. auto adesivo, diinensfies aproximadas de 76 x

102 mm
R$ 4,50 RS200 Bloco 900,00

9

Bloco, de papel. para rascunho. dimensOes aproximadamente de 210 x 150
RS 3,20 RS50 Bloco 160,00

mm
10

Borracha bicolor (azul/vermelha). para apagar tinta de caneta e lapis R$ 12,00 RS300 Caixa 3.600,00

I I

Borracha Branca, comprimenlo 45 mm. largura 23 mm. altura 12 mm.
embalagem com 40 (quarenta) unidadcs.

RS 8,00 RS200 Caixa 1.600,00

12

Borracha, elastica em latex para dinheiro, numero 1 8 RS 23,00 RS200 Pacote 4.600,00

13

&



Caderno, com espiral de 1/4, capa dura, com 96 (noventa e scis) folhas,

dimensdes aproximadas de 209 x 147 nun
5.356,00R$R$ 4,12Unidade1300

14

Caderno, com espiral, capa dura com 200 (duzentas) tolhas. dimensdes

aproximadas de 203 x 280 mm
R$R$ 11,00 5.500,00Unidade500

15

Caixa Arquivo Morto, cm papeldo 2 capas krafl dimensdes com no mimmo

344 x 125 x 237
R$R$ 2,70 2.700,00Unidade1000

16

Caixa Arquivo. para documemos. em polipropileno de I30g/nr com no
mimmo de 350 x 130 x 240 mm

R$ 3,10 R$ 18.600,00Unidade6000

17

R$RS 8,39 1.174,60Unidade140Calculadora Rasies Grande, 08 digilos

18

R$ 627,00R$ 20,90Unidade30Calculadora Basics Grande, 12 digitos.

19

Caneta hidrografica. escrila lina. carga ndo toxica, corpo em material

plastico. dimensdes aproximadas de 140 mm
R$ 7,50 RS 1.500,00Unidade200

20

Canela Vlarcadora, para escrila em CD e diversas superficies, com ponta de

poliester de diametro 1.0 mm. cor preta.
RSR$ 6,00 300,00Unidade50

21

RSR$ 5,40 270,00Unidade50Caneta Roller Grip, na cor az.ul ou preta.

22

RS 33,00 RS 19.800,00Caixa600Caneta. esfcrografica. escrila lina. nas cores azul, preta. verde. vermelha.

23

RSR$ 25,30 7.590,00Caixa300Caneta, csferografica, escrila grossa. nas cores preta. azul. vermelha

24

RS 1.002,00RS 10,02Caixa100Caneta, marca texto, salientadora.

25

R$ 0,55 R$ 3.300,00Folha6000Cartolina. dimensdes 500 x 660 mm, cores variadas.

26

RS 2.406,00R$ 4,01Unidade600CD-R Yirgcm grava?§0 a 48 x. 700 MB dados/ 80 mm. audio.

27

RS 944,00CD-RW virgem, gravafSo a 24X650MB dados / 74 min. Audio RS 4,72Unidade200

28

R$ 1.080,00RS 1,20Caixa900Clips, para papel numero 2/0 (dois), em avo galvamzado.

29

Clips, para papel numero 4/0 (quatro). em avo galvamzado. I mbalagcni: caixa

com 100 (cem) unidades. - Material conforme Norma SAE 1010/20.
RSRS 1,99 199,00Caixa100

30

RS 2.040,00RS 2,55Caixa800Clips, para papel numero 6/0 (sers), em afo galvanizado.

31

r.U



R$R$ 1,65 1.650,00Caixa1000Clips,para papel numero 8/0 (oito). em a<;o galvanizado

32

R$ 0,99 R$ 594,00Unidade600Cola Bastao. em tubo plastico, nao toxica, base giraldria,

33

R$ 1,20 R$ 2.400,00UnidadeCola Liquida. adesivo a base de P.V.A.. para uso em papel, 2000

34

Cola em bastao. tipo velas. a base de silicone, dimens3o minima 1 1.5 x 280

mm, para aplicacSo em pistola eletrica. unidade.
R$ 0,99 RS 811,80Unidade820

35

R$ 3,50 R$ 1.400,00Colchete Lotado para Lncaderniifiio, n” 08. Caixa400

36

R$R$ 6,00 600,00Colchete I.otado para Encardcnac&o, n° 09 Caixa100

37

RSColchete I.otado para Encardenaÿao, n" 10 RS 5,00 2.000,00400 Caixa

38

RS 5,99 R$Colchete Lotado para EncardenaÿSo, n° 12 599,00Caixa100

39

R$ 10,80 RSColchete Lotado para EncardenafSo, n° 13 100 Caixa 1.080,00

40

Corretor, liquido. branco, n3o toxico, a base de tigua. RS 1,05 RSUnidade 1.050,001000

41

DVD R, Ift x, 4 7 GB dados / 120 min video (SP). R$ 6,00 R$Unidade 300,0050

42

DVD R\V, 4 X. 4.7 GB dados / 120 min. video (SP). R$ 5,90 RS50 295,00Unidade

43

Envelope Carta, retangular, branco. 75 g RSRS 0,20Unidade1000 200,00

44

R$ 26,00Envelope Meio Oficio, sem timbre, oficio. cor branca. RS 260,0010 Pacote

45

Envelope Oficio, sem timbre, oficio, cor branca RSR$ 35,00100 3.500,00Pacote

46

Envelope Pardo, em papel 100% reciclado. RSRS 47,00200 Pacote 9.400,00

47

RS 25,99 RSEnvelope, em papel apergaminhado branco. 8(1 g 20 519,80Pacote

48

Envelope, em papel krali natural. 80 g. RS 26,10 RS20 522,00Pacote

49



R$ 640,00R$ 32,00Pacote20Envelope, em papel kraft natural. 80 g.

50

R$R$ 1,35 405,00Unidade300Estilete Largo, corpo plaslico. lamina larga dividida.

51

R$R$ 26,00 2.600,00100 RoloEtiqueta Neutra, para papel termico 30 x 50 x I mm, rolo.

52

Etiquetas, para mulliplos usos. inclusive inkjet, lasejet e copiadoras com

dimensdes 25 x 99 mm na cor branca,
R$R$ 58,99 2.949,50Caixa50

53

Etiquetas, para mulliplos usos. inclusive inkjet, lasejet c copiadoras com

dimensdes 33,9 x 1 1)1.6 mm na cor branca.
R$R$ 52,99 2.649,5050 Caixa

54

Etiquetas, para mulliplos usos. inclusive inkjet, lasejet e copiadoras com

dimensdes 50.8 x 1 01.6 mm na cor branca.
R$ 52,99 R$ 15.897,00300 Caixa

55

R$ 1,40 R$Extrator de Grainpn. tipo espatula ntquelado Unidade 700,00500

56

R$Fichario, Material resislcnte em polipropileno, R$ 48,99Unidade 9.798,00200

57

Fita adesiva, transparenle, fabneada em polipropileno. dimensdes largura 12
mm x 30 nt,

R$ 6,20 R$300 1.860,00Pacote

58

Fita adesiva. transparente, fabricada cm polipropileno. dimensdes largura 45
mm x 50 m,

R$ 2,55 R$1000 Unidade 2.550,00

59

Fita PVC, 45 mm x 30 m. cores variadas. unidade. R$ 27,00 R$1000 Unidade 27.000,00

60

FITA, auto-adesiva, em papel crepe, na cor bege. dtmensao 25 mm x 50 m. RS 3,55 RSUnidade300 1.065,00

61

Grampeador, metalico capacidade minima para grampear 12 (do/e) folhas de
pape

R$ 10,98 RSUnidade400 4.392,00

62

Grampeador, metalico, capacidade minima para grampear 120 (cento e
vinte) folhas de papel

R$ 81,99 RSUnidade 8.199,00100

63

Grampeador, metalico, capacidade minima para grampear ate 25 RSR$ 15,20Unidade 3.040,00200

64

Granipo, lamanho 23/13 para grampeador. galvamzado. RSRS 27,00 270,0010 Caixa

65

Grampo, lamanho 26/6 para grampeador. galvanizado. RS 3,59 RS1000 3.590,00Caixa

66

Grampo. tamanho 9/14 para grampeador. galvanizado. RS 25,99 RS 2.599,00100 Caixa

67



R$ 0,40 R$ 6.800,00UnidadeLapis, mina gratae, numcro 02 (dots), revestido cm madeira, 17000

68

l.ivro Ata, pautado. sem margem capa dura, cor prela. 50 (cinquenta) folhas.

dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm
R$R$ 5,44 544,00Unidade100

69

Livro Ata. pautado, sem margem. capa dura, cor preta. 100 (cent) folhas,

dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm..
R$R$ 10,20 10.200,00Unidade1000

70

l.ivro, Ata. pautado. sem margem. capa dura, cor prela. 200 (duzentas) folhas.
dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm.

R$ 19,99 RS 9.995,00Unidade500

71

R$ 16,45 R$l.ivro de ponto. papel alta alvura 75 gr/m2, capa dura Unidade 10.363,50630

72

RSLivro, protocolo correspondence 1/4. encadernado com 100 (cent) folhas. RS 8,00 4.000,00Unidade500

73

Marcador Recarregavel, para Quadro Branco, caixa com 12 (doze) umdades.

nas cores Azul e preto
RSRS 26,55 26.550,001000 Caixa

74

Molhador de dedo, 12 g, unidade R$ 1,66 RS50 Unidade 83,00

75

Papel Alcalino. alvura , I'ormato A-2. dimensdes 216x330 mm, RSRS 25,44200 Resma 5.088,00

76

Papel Alcalino. alvura , formalo A-3, dimensdes 297 x 420 mm. RSRS 43,00200 8.600,00Resma

77

Papel Alcalino. alvura . formalo A-4. dimensdes 210 x 297 mm, R$ 21,20 RS 424.000,0020000 Resma

78

Papel Carbono. para escrita manual, na cor preta. RSR$ 24,00 1.200,0050 Caixa

79

RSPapel Lembretc. ponta adesiva, dimensdes aproximadas de 38 mm x 50 mm - R$ 6,90300 2.070,00Pacote

80

RSPapel Lcmbrete. ponta adesiva, dimensdes aproximadas de 76 mm x 15 mm - RS 13,90 2.780,00200 Pacote

81

Papel Metro, cor branca. gramaiura 80 g/m2. dimensdes aproximadas de 670
x 960 mm

RS 1,25 RSFolha 2.500,002000

82

Papel Metro, cor pardo, gramaiura 120 g/m2. dimensdes aproximadas de 670
x 960 mm.

R$RS 0,882000 Folha 1.760,00

83

Papel Metro, bobina de papel kraft. largura 40 cm. peso medio de 6 kg, e
aproximadamenle 200 m.

R$RS 106,0016 Bobina 1.696,00

84

Papel Metro, papel krati. celulosc vegetal, gramaiura 8()/m2. bobina com 60

cm largura e 150 m dc comprimento. cor branca
R$ 125,00 R$16 Bobina 2.000.00

85



Papel Oficio Forinato A4, alcalino. dimensdes 210 x 297 mm. gramatura 75

g/m2.
R$R$ 22,00 11.000,00500 Resma

86

R$R$ 0,75 75,00Folha100I’apel para Flipchart, cor branca. gramatura 90 g / m2

87

Papel Verge, dimcnsdo 2 10 x 297 mm. t'ormato A-4, gramatura 1 80g/m . cor

amarelo
R$ 12,00 R$ 1.200,00Calxa100

88

RS 36,99 RS 3.699,00RoloPapel, para ploter HP, gramatura 75 g/m2. dimensdos 61cm x 50 m 100

89

Pasta Arquivo, registrador tipo AZ. em papeklo prensado. tamanho oficio
(A4),

R$ 8,99 RS 32.453,903610 Unidade

90

Pasta ('atalogo, capacidade para 100 (cent) Plasticos. capa de papeldo
revestido com plastico. na cor preta. unidade.

RSRS 15,10 302,0020 Unidade

91

RSR$ 12,00Pasta ( atalogo, capacidade para 20 (vinte) Plasticos. unidade. 240,0020 Unidade

92

Pasta Classificador. cm papel cartao 280 g, plaslificado. com prendedor
metalico macho e temea. dimensdes aproximadas de 235 x 350 mm, cor

vermclha, unidade.

R$ 1,70 RS 510,00300 Unidade

93

Pasta Classificador, em PVC. capa transparente. com prendedor metalico
macho c temea plastico . dimensdes aproximadas de 240 x 330 mm. unidade.

RS 1,55 RSUnidade 1.550,001000

94

Pasta Classificador. em pvc transparente. plaslificado. com abas e elaslico.
dimensdes aproximadas de 235 x 350 mm, unidade.

RSRS 1,66Unidade 3.320,002000

95

Pasta Classificador. cm pvc transparente. plaslificado, sem elaslico.
dimensdes 235 x 350 mm. unidade.

RS 1,25 RSUnidade 1.250,001000

96

Pasta Classificador plaslificado. com abas e elaslico, dimensdes 235 x 350
mm. em papel cartao 280 g, cores diversas. unidade.

R$R$ 1,85Unidade 1.850,001000

97

RS 6,50 R$Pasta L, plastica. transparente, dimensdes 210 x 297 mm. tamanho A 4. 650,00100 Pacote

98

Pasta Sanfonada. em plastico resistente. incolor, com 12 divisOes, dimensdes
aproximadas de 250 x 340 mm, podendo variar em ate +/- 5%. unidade.

R$ 18,20 RS100 Unidade 1.820,00

99

RS 3,55 R$Pasta Suspensa. em fibra marmorizada e plaslificada. cor verde 21.300,006000 Unidade

100

Perfurador, com capacidade para perhirar ate 120 (cento e vinte) folhas de
papel

R$ 612,00 R$10 Unidade 6.120,00

101

Perfurador, com capacidade para perlurar ate 20 (vinte) R$ 26,20 RS71 Unidade 1.860,20

102

Perfurador, com capacidade para perfurar ale 50 (cinquenia) folhas de papel R$ 72,50 RS 5.075,0070 Unidade

103

IA



R$ 2.995,00US 5.99Unidade500Pilha Alcalina, tamanho AA, 1.5 volls

104

R$ 540,00RS 9,00Unidade60Pistnla de Cola, quente bivolt, unidade.

105

RS 3.750,00R$ 7,50Unidade500Pilha Alcalina, (amanho AAA. 1.5 volls,

106

R$R$ 8,20 820,00Unidade100Pilha Alcalina, tamanho C, 1.5 volts

107

Pilha de Lithium, 3 volts, embalagem com dados de identificafSo do produto c

marca do fabneante. unidade.
RSR$ 8,20 820,00Unidade100

108

R$RS 1,78 178,00Unidade100Pinccl com Cerdas, de nylon, coni base achatada. n° 08.

109

R$RS 3,20 320,00Caixa100Pincel com Cerdas, de nylon, com base achatada. n° 12.

lit)

Pincel. atomico. marcador permanente. ponta porosa, na cor preto

coniprimento de 12 (doze) cm.
R$ 18,00 R$ 1.800,00100 Unidade

111

R$ 18,00 R$ 3.600,00Plastico para Pasta, A4 catalogo com 100 (cem) unidades. 200 Pacote

112

RSRS 12,50Porta ('lips / Papel / Canctas, em acrilico, tamanho padriio. Unidade 625,0050

113

Prancheta, em acrilico, com prendedor metalico. formato A 4, dimensbes
aproximadas de 210 x297 mm, unidade.

RSRS 12,50 750,00Unidade60

114

Prancheta, em madeira compensada. com prendedor metalico, formato A 4.

dimensbes aproximadas de 210 x 297 mm. unidade.
R$ 3,40 R$ 1.700,00Unidade500

115

R$RS 1,20 360,00Prendedor de Roupa, Grande - Madeira - com 12 (doze) unidades 300 Pacote

116

Quadro Branco, com suporte para apagador e pinceis. em laminado
nielaminico . com moldura de aluminio anodizado tbsco natural, dimensoes
1.200 x 1 .000 mm. unidade.

RS 130,00 RS 13.000,00Unidade100

117

RSRS 160,00 16.000,00Quadro Branco, com suporte para apagador e pinceis, 100 Unidade

118

Quadro de Aviso, com moldura de aluminio. fundo de eortiya, dimensoes

1 .000 x 800 mm. unidade.
RSR$ 78,20 3.910,00Unidade50

119

Quadro de Aviso, com moldura de aluminio, fundo de corliya. dimensbes
1.500 x 1.000 mm, unidade.

RSRS 220,30 11.015,00Unidade50

120

RSRS 1,90 380,00UnidadeRegua, em material plastico incolor, graduada em 50 cm. 200

121



R$R$ 0,50 500,00Unidade1000Regiia, em material plastico incolor, graduada cm 30 cm.

122

R$ 16,99 RS 1.699,00UnidadeRibbon de Cera, para impressoras lernticas - 110 mm x 74 m. unidade 100

123

Tacha. (tipo percevejo) latonada. limbalagem: caixa com 100 (cem) unidades,

contendo a marca do fabricante.
R$ 2,99 RS 299,00100 Caixa

124

R$ 14,00 R$Tesoura, modelo domestica, cm a?o polido, 07 (sete) polegadas. 7.392,00528 Unidade

125

Tinta para C'arimbo. corn base dc agua, nas cores vermelho. azut e preto.

embalagem com 30 ml.
R$R$ 1,99 398,00200 Unidade

126

Tinta para Tecido. com base de dgua. nas cores variadus. embalagem com
250 ml.

R$R$ 14,00 1,400,00100 Unidade

127

R$ 2,50Tinta para A Dedo, 15 ml, cores diversas, embalagem com 06 (seis) unidades. RS 250,00100 Caixa

128

Tinta Reabastecedora, para Quadro Branco 20 ml. nas cores a/ul e preto,

unidade
R$ 4,90 RSUnidade 490,00100

129

Valor Total R$ 919.586,30

Salvador, 18 de setembro de 2020
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
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DATA DE ABERTURA

08/03/1983
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PAPELARIA PAPELON
PORTE

EPP

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria

CODIGO E DESCRICAO DAS AT1VIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

45.30-7-03 - Comercio a varejo de pe$as e acessorios novos para veiculos automotores
47.63-6-04 - Comercio varejista de artigos de caga, pesca e camping
47.54-7-02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comercio varejista de artigos de ilumina;3o
47.82-2-02 - Comercio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 •Comercio varejista de artigos do vestudrio e acessorios
47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos
47.89-0-08 - Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem
47.73-3-00 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
47.23-7-00 - Comercio varejista de bebidas
47.63-6-01 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.82-2-01 - Comercio varejista de calÿados
47.72-5-00 - Comercio varejista de cosmdticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comercio varejista de materiais hidraulicos
47.42-3-00 - Comercio varejista de material el6trico
47.54-7-01 •Comercio varejista de moveis
47.59-8-99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriormente
47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente

CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO

R BARAO DE COTEGIPE
NUMERO COMPLEMENTO

1 ANDAR149

CEP BAIRRO/DISTRITO

MARES
MUNIClPIO

SALVADOR
UF

40.445-001 BA

ENDERECO ELETRONICO

MEGACONTA@OI.COM.BR
TELEFONE

(71) 3313-1915

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAQAO CADASTRAL

AT1VA
DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SIIUACAO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ft CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICAi

NUMERO DE INSCRipAO

13.290.044/0001-45
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

08/03/1983
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAl

PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI

COOIGO E DESCRIpAO DAS AT1VIOADES EPONOMICAS SECUNDARIAS
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao
especificados anteriormente
47.71-7-01 - Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulagao de fdrmulas
47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos sanearttes domissanitarios
47.55-5-01 - ComOrcio varejista de tecidos
47.41-5-00 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
47.53-9-00 - ComArcio varejista especializado de eletrodom6sticos e equipamentos de £udio e video
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonla e comunicapao
47.56-3-00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessdrios
47.57-1-00 - Comercio varejista especializado de pegas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso
domestico, exceto informatica e comunicapao
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

C6DIGO E DESCRipAO DA NATUREZA JURlDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

NUMEROLOGRADOURO

R BARAO DE COTEGIPE
COMPLEMENTO

1 ANDAR149

MUNICfPIO
SALVADOR

CEP BAIRRO/DISTRITO

MARES
UF

40.445-001 BA

ENDEREPO ELETR0NICO
MEGACONTA@OI.COM.BR

TELEFONE

(71) 3313-1915

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEl (EFR)

*****

SUUApAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUApAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUApAO CADASTRAL

SITUApAO ESPECIAL

********
DATA DA SITUApAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/09/2020 as 12:57:19 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
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Locamail :: Re: Aditivo-Contrato Material de Expediente - Cotagdo de Pre?os18/09/2020

Re: Aditivo - Contrato Material de Expediente
- Cotagao de Pregos

PROLIMP <prolimpadm@gmail.com>

<contratos-secad@laurodefreitas.ba.gov.br>

18/08/2020 08:30

P'ftfPEt’lySA
Assunto:

LAURODE
FREITASoDe

Para:

Data

PROPOSTA DE PRECOS.pdf (~586 KB)

Prezados,
Segue em anexo a Cotag§o de pregos conforme solicitado.

POR FAVOR INFORMAR O RECEBIMENTO DESTEEMAIL!

Para qualquer informagao entre em contato conosco, estaremos 3 disposi?3o para atender suas necessidades ou
duvidas.

Atenciosamente,

Taina Borges
Administrate)

Email: prolimpadm@qmail.com

PROLIMP, Eficiencia e Economia na Limpeza
CNPJ: 07.622.961/0001-87
Fonefax: (71)3645-5104
Cel (71) 99291-1732 / 99253-9743

>
Antes de imprimir pens? cm sua responsebilidade e compromissocom o Meio Amliiente.

Em seg, 11 de set de 2020 as 11:45, <contratos-secad@laurodefreitas.ba.Qov.br> escreveu:
Prezado, bom dial

Solicito cotagao de pregos para compor processo de contratagao para aquisigao de material de expediente,
conform planilha em anexo

Aguardo com maior brevidade;

Atenciosamente,

Claudine Miranda
(71)98769-1045
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PRQPOSTA DE PRECOS

£ VALOR TOTALDESCRIMINACAO QuantV. untUNIDADE

110,9530RS3.70Caixa1 Alfinete, com cabeÿa. embalagem com 100 (cem) unidades.

Almofada, para carimbo, em tecido, entintada na cor preta, estojo piastico,

dimensdes: comprimento minimo 11,0 cm e maximo 13,0 cm x largura minima

7,0 cm e maxima 10,0 cm. Embalagem com dados de identificaÿao do produto

e marca do fabricante, unidade.

86.5630R$2,89Unidade2

Apagador, de quadro branco, corpo plastico, com feltro. dimensoes 140 mm

comprimento x 50 mm largura, com variafSo de +/* 5 mm, embalagem com

dados de identificagao do produto e marca do fabricante e prazo de validade,

unidade.

1.614,45R$3,23 500Unidade3

Apontador de lapis, manual, portatil, 1 entrada, em material plastico

resistente, sem depdslto. Conter o selo de identificaÿao da conformidade que

deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma{s) ABNT e Portaria(s)

vigente(s) do INMFTRO. unidade.

704,18RS0.47 1500Unidade4

Baldes, em latex, liso, cores lisas coloridos n« 09, Dimensoes: 25cm de

Diametro (Inflado),Embalagem com 50 (cinquenta) unidades.
2.521,29RS8.40 300Saco5

Bandeja de correspondence dupia, conteccionada em material acrllico
transparente com armaÿio de metal e estrutura movel. Embalagem com

dados de identificag3o do produto e marca do fabricante. Dimensoes

aproximadas de 260mm x 350mm. Conter o selo de identificagSo da

8.821,08RS44.11 200Unidade6

Bandeja de correspondence tripla, confeccionada em material acrllico

transparente com armac3o de metal e estrutura mbvel. Embalagem com

dados de identificacSo do produto e marca do fabricante. Dimensdes

aproximadas de 260 mm x 350 mm. Conter o selo de identificagSo da

conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s)

ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO, unidade.

12.017,92R$60,09 2007 Unidade

Barbante, 100 % algodao, com 04 (quatro) fios torcidos. Rolo com, no minimo,

400 g. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo

fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta

acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco,

quantidade, composicao. data de fabricacao ou lote, bem como sobre os

riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas

vigentes e registros nos orgaos competentes. Atender a (s) resolucao(oes)

Bloco, de papei. para rascunho, auto adesivo, dimensoes aproximadas de /b x

102 mm, papei sulfite. Embalagem: blocos com 100 (cem) folhas, com dados

de identiflcaÿSo do produto e marca do fabricante. Rotulagem contendo no

minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, dimensOes e

3.945,67200RS19.73Rolo8

1.094,62R$5,47 2009 Bloco

Bloco, de papei, para rascunho, dimensfies aproximadamente de 210 x 150

mm com variacQes +/- 5mm. Apresentac§o: bloco com 50 (cinquenta) folhas.
179,7750R$3,6010 Bloco

uorracna mcoior {azui/vermemaj, para apagar tinta ae caneta e lapis, atoxica.

dimensoes variaveis: comprimento 40 a 60 mm, largura 16 a 20 mm e

espessura 6,0 a 8,0 mm Conter o selo de identificaÿao da conformidade que
3.946,82300RS13.16Caixa11

-Wt-l A DMT Dr»>t->ri

Borracha Branca, comprimento 45 mm, largura 23 mm, altura 12 mm,

embalagem com 40 (quarenta) unidades.
1.813,68200R$9,0712 Caixa

BArValfta, eiastica em iÿT5xÿj37a dmneiro, nurVierd 18 tmoaiagem

com 500 (qumhentas) gramas, com dados de identificagao do produto e marca

do fabricante. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser
natai

5.049,45200R$25,2513 Pacote

nAftA rv
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Cademo, com espiral de 1/4, capa dura, com 96 (noventa e seis) folhas,

dimensoes aproximadas de 209 x 147 mm VariafSo + ou - 5%, unidade.
5.924,23R$4,56 1300Unidade14

Caderno, com espiral, capa dura com 200 (duzentas) folhas, dimensdes

aproximadas de 203 x 280 mm VariacSo + ou - 5%, unidade.
6.303,23500RS12.61Unidade15

Caixa Arquivo Morto, em papelao 2 capas kraft dimensdes com no minimo

344 x 125 x 237, com variapdes +/- 5%. Embalagem : com dados de 2.988,451000RS2.99Unidade16

identificac3o do produto e marca do fabricante, unidade.

caixa Arquivo, para oocumencos, em ponpropneno oe uug/m* com nd
minimo de 350 x 130 x 240 mm. Com no minimo 2 capas para colocar

informaÿdes sobre os documentos armazenados, Tampa com autotravamento,
21.365,706000R$3,5617 Unidade

nnifÿlo

Calculadora Basica Grande, 08 digitos, com as operac&es basicas, raiz

quadrada, porcetagem, correÿio parcial e total, invers3o de sinais, bateria luz

solar, unidade

1.344,9218 RS9.61 140Unidade

Calculadora B3sica Grande, 12 digitos, com as operates basicas, raiz

quadrada, porcetagem, correÿo parcial e total, inversao de sinais, bateria luz

solar, unidade.

717,5719 RS23.92 30Unidade

Caneta hidrogrSfica, escrita fina, carga n3o toxica, corpo em material plastico,

dimensdes aproximadas de 140 mm (comprimento) x 8,5 mm (diSmetro), com
variaÿao de +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do fabricante.

Embalagem: jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas, acondicionadas

em estojo pl3stico, com dados de identificag3o do produto, marca do
fabricante, data de fabricaÿSo e prazo de validade, unidade.

806,0820 100R$8,06Unidade

Caneta Marcadora, para escrita em CD e diversas superficies, com ponta de

poliester de diametro 1,0 mm, cor preta, gravado no corpo a marca do

fabricante. Embalagem: cartela com 01 caneta, contendo dados de

identificagao do produto. Fabricac3o Nacional, unidade._

289,6921 Unidade R$5,79 50

Caneta Roller Grip, na cor azul ou preta, gravado no corpo a marca do
fabricante, embalagem em cartela de 01 caneta, contendo dados de

identificaÿSo do produto, data de fabricaÿao e prazo de validade. unidade.

22 239,88R$4,80 50Unidade

Caneta, esferografica, escrita fina, nas cores azul, preta, verde, vermelha,

corpo em material plastico transparente, dimensdes aproximadas 15 cm x 1,3

cm x 8 g, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstdnio com tinta que n3o borre e

com escrita macia. Conter o selo de identificag3o da conformidade que deve

ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) A8NT e Portarla(s)

vigente(s) do INMETRO, caixa com 50 (cinquenta) unidades.

23 R$35,94 600 21.564,93Caixa

Caneta, esferografica, escrita grossa, nas cores preta, azul, vermelha. corpo

em material plastico transparente, dimensdes aproximadas 15cm x 1,3cm x 8g,

gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo pl3stico aproximado de

130,5 mm, esfera em tungstenio com tinta que nao borre e com escrita

macia. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na
embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do

INMETRO, caixa com 50 (cinquenta) unidades.

24 8.329,88RS27.77Caixa 300

Caneta, marca texto, salientadora, ponta indeform3vel, tinta fluorescente a

base d'3gua, gravado no corpo a marca do fabricante. Embalagem: caixa com

04 (quatro) unidades, nas cores laranja, amarelo, verde e rosa, acondicionadas

em estojo plastico, fabricag§o nacional.

25 100 1.115,23R$11,15Caixa

Cartolina, dimensdes 500 x 660 mm, cores variadas, gramatura minima 180

g/m2 podendo variar em +/- 5%, folha.
26 3.366,306000Folha RS0.56

CD-R Virgem, gravado a 48 x, 700 MB dados/ 80 min. audio, em estojo

plastico individual. - Capacidade para armazenamento de 700 MB de dados,

ou 80 minutos de audio. - Velocidade de gravacao de 1a 48x, tendo em uma

das faces a identificacao tecnica da midia (tipo/capacidade para dados e

audio/velocidade de gravado e espaco para escrita do conteudo gravado com
caneta apropriada). • Midia acondicionada individualmente em estojo plastico

com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificac3o do

conteudo sem abertura do estojo. Embalagem original do fabricante, lacrada

com filme, contendo 1unidade.

27 2.741,13R$4,57 600Unidade

s’



CD-RW virgetn, gravagJo a 24X650MB dados / 74 min. audio, lacrado cm

estojo plasrico individual. - Capacidade para armazenagem de 6S0MB de

dados, ou 74 minutos de audio Velocidade de gravagJo ate 24 x, - Face nJo
gravavel fosca com identificagJo do fabricante, capacidade e velocidade

maxima de gravagJo, e espago para escrita do conteudo gravado com caneta

apropriada Embalagem individual tipo |ewel Box (caixa de cd com frente
transparente) lacrada com filme contendo encarte removivel, interno ao

estojo , com identificagJo do fabricante, capacidade e velocidade maxima de

gravagJo, e espago para escrita do conteudo gravado com caneta apropriada.

Embalagem individual tipo Jewel Box (caixa de cd com frente transparente)

lacrada com filme contendo encarte removivel, interno ao estojo, com
identificagJo do fabricante, capacidade e velocidade maxima de gravagJo,

para ser utilizado com identificagJo e indice do conteudo apOs gravagJo sem
abertura do estojo, embalagem contendo 1unidade.

1.057,9828 RS5.29 200Unidade

Clips, para papel numero 2/0 (dois), em ago galvamzado. Embalagem: caixa

com 100 (cem) unidades. - Material conforme Norma SAE 1010/20.
29 1.185,08RS1.32 900Caixa

Clips, para papel numero 4/0 (quatro). em ago galvanizado. Embalagem: caixa

com 100 (cem) unidades. - Material conforme Norma SAE 1010/20.
30 216,41R$2,16 100Caixa

Clips, para papel numero 6/0 (seis). em ago galvanizado. Embalagem: caixa

com 50 (cinquenta) unidades. •Material conforme Norma SAE 1010/20.
31 2.363,28RS2.95 800Caixa

Clips, para papel numero 8/0 (oito), em ago galvanizado. Embalagem: caixa

com 25 (vinte e cinco) unidades. - Material conforme Norma SAE 1010/20.
32 1000 1.866,35RJ1.87Caixa

Cola Bastao, em tubo plastico, nao toxica, base glratbrla, formato cilindrico,

peso liquido minimo 8 g e mJximo 10 g, com selo Inmetro, dados de

identificagJo do produto e marca do fabricante, Corner o selo de identificagJo

da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s)

ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.Conter o selo de identificagJo da

conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s)

ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO, unidade

33 638,91R$1,06Unidade 600

Cola Liquida, adesivo a base de P.V.A., para uso em papel, cerjmica, tecido,

artesanato. Embalagem pIJstica, com bico economizador, peso liquido no

minimo 90 gramas por unidade, com dados de identificagJo do produto e

marca do fabricante, unidade.

34 R$1.18Unidade 2000 2.358,70

Cola em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensJo minima 11,5 x 280

mm, para aplicacJo em plstola eletrica. unidade.
35 779,29Unidade R50.95 820

Colchete Lotado para Encadernagio, ri® 08. haste dupla e flexivel. Embalagem

com 72 (setenta e dois) unidades. Material conforme Norma SAE 1010/20
36 R$3,60 1.438,12400Caixa

Colchete lotado para EncardenagJo, n® 09. haste dupla e flexivel. Embalagem

com 72 (setenta e dois) unidades. Material conforme Norma SAE 1010/20.
37 RS7.32 100 731,66Caixa

Colchete Lotado para EncardenagJo, n® 10 haste dupla e flexivel. Embalagem

com 72 (setenta e dois) unidades. Material conforme Norma SAE 1010/20.
38 2.409,08R$6,02Caixa 400

Colchete Lotado para EncardenagJo, n® 12 haste dupla e flexivel. Embalagem

com 72 (setenta e dois) unidades. Material conforme Norma SAE 1010/20.
39 684,71RS6.85 100Caixa

Colchete Lotado para EncardenagJo, n« 13 haste dupla e flexivel. Embalagem

com 72 (setenta e dois) unidades. Material conforme Norma SAE 1010/20.
40 R$12,21 100 1.220,57Caixa

Corretor, liquido, branco, njo toxico. a base de Jgua, dispersantes e titJnio.
secagem rapida. Embalagem com 18 ml, com dados de identificagJo do
produto, marca do fabricante e prazo de validade. Conter o selo de
identificagJo da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO, unidade

41 R51.06Unidade 1000 1.064,85

DVD R, 16 x, 4.7 GB dados / 120 min. video (SP), embalado individualmente
em envelope de papel ou papeIJo - PadrJo DVD+R (mais R) - Capacidade para

gravagJo de 4.7 GB de dados, ou 120 minutos de video em qualldade SP.

Velocidade de gravagJo ate 16 x, unidade.

42 R$5,84Unidade 50 291,98

DVD RW, 4 X, 4.7 GB dados / 120 min. video (SP), embalagem individual

lacrada em caixa padrao CD. - Padrao DVD+RW (mais RW) - Capacidade para

gravagJo de 4.7 GB de dados, ou 120 minutos de video em qualidade SP -
Velocidade de gravagJo ate 4 X - Face nao, unidade.

43 RS7.69 384,7250Unidade



Envelope Carta, retangular, branco, 75 g, com dimens5es de

aproximadamente 230 x 115 mm, unidade.
206,101000R$0,21Unidade44

Envelope Meio Oficio, sem timbre, oficio, cor branca, papel sulfite, gramatura

75 g/m7, dimensoes aproximadas 240 x 170 mm podendo variar +2%.

Embalagem pacote com 100 unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e

resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA,

288,5410RS28.8545 Pacote

Envelope Oficio, sem timbre, oficio, cor branca, papel sulfite, gramatura 75

g/m7, dimensoes aproximadas 240 x 340 mm podendo variar +2%. Embalagem

pacote com 100 (cem) unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao

(oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.

3.847,20100RS38.4746 Pacote

Envelope Pardo, em papel 100% recidado, gramatura 90g/m7, dimensoes

aproximadas de 310 x 410 mm, embalagem com 100 (cem) unidades.
10.577,51200RS52.8947 Pacote

Envelope, em papel apergammhado branco, 80 g, dimensOes aproximadas 175

x 250 mm, pacotes com 100 (cem) unidades.
577,08RS28.85 2048 Pacote

Envelope, em papel kraft natural, 80 g, dimensdes aproximadas de 175 x 250

mm, embalagem com 250 (duzentos e cinquentas) unidades
553,04RS27.65 2049 Pacote

Envelope, em papel kraft natural. 80 g, dimensdes aproximadas de 240 x 340

mm, embalagem com 100 (cem) unidades.
697,312050 RS34.87Pacote

Estilete Largo, corpo pl£stico, lamina larga dividida, dimensdes aproximadas

de 18 x 105 mm com cabo anatdmico e dispositivo de trava, unidade.
377,8530051 Unidade RS1.26

2.875,1052 100Rolo RS28.75Etiqueta Neutra, para papel termico 30 x 50 x 1mm, rolo.

Etiquetas, para multiples usos, inclusive inkjet, lasejet e copiadoras com
dimensdes 25 x 99 mm na cor branca, tamanho A 4 Podem ser usadas tanto

manualmente como no computador, copiadora ou maquina de escrever.

Fabricadas com papel e adesivo especial para obter melhor impressSo e a

melhor ader£ncia. Embalagem contendo 22 (vinte e dots) etiquetas por folha,

com 25 (vmte e cinco) folhas.

53 3.281,0050RS65.62Caixa

Etiquetas, para multiples usos, inclusive inkjet, lasejet e copiadoras com

dimensdes 33,9 x 101,6 mm na cor branca. Podem ser usadas tanto

manualmente como no computador, copiadora ou maquina de escrever.

Fabricadas com papel e adesivo especial para obter melhor impress3o e a

melhor aderencia. Embalagem contendo 100 (cem) folhas com 14 (quatorze)

etiquetas cada.

54 50 3.049,71Caixa RS60.99

Etiquetas, para multiplos usos, inclusive Inkjet, lasejet e copiadoras com

dimensdes 50,8 x 101,6 mm na cor branca. Podem ser usadas tanto

manualmente como no computador, copiadora ou maquina de escrever.

Fabricadas com papel e adesivo especial para obter melhor ImpressSo e a

melhor aderdneia. Embalagem contendo 10 (dez) etiquetas por folha, com 100

(cem) folhas.

55 18.298,25RS60.99 300Caixa

Extrator de Grampo, tipo espatula niquelado. Material conforme Norma SAE

1010/20. unidade, contendo dados de identificacSo do produto e marca do

fabricante

56 761,43Unidade RS1.52 500

Fich£rio, Material resistente em polipropileno. Ferragem fixa 4 argolas em "D"
em cores neutras, Textura camurga. Espessura 1.40mm, Lombo 40mm,

Formato 340 x 265 mm, Formato A-4 e 1/4, unidade.

57 R$57,06 20 1.141,11Unidade

Fita adesiva. transparente, fabricada em polipropileno, dimensdes largura 12

mm x 30 m, podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes

informaedes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o

produto nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade,

composiÿao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgSos

competentes Na data da entrega, o prazo de validade mdicado para o

produto, n3o devera ter stdo ultrapassado na sua metade, tomando-se como

referenda, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s)

do MDIC/MCT. Pacote com 10 (dez) rolos._

58 RS6.95 300 2.085,05Pacote



hta aoesiva, transparence, TSdncaaa em ponpVopneno, tumensoes largilr'a

mm x 50 m, podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as seguintes

informagdes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o

produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade,

composig3o, prazo de validade, normas vigentes e registros nos org3os

competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o

produto, n3o devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como
referenda, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s)

59 2.851,05RS2.85 1000Unidade

r4,~v MftH] /HflfT

60 29.804,35Fita PVC, 45 mm x 30 m, cores variadas, unidade. RS29.80 1000Unidade

FITA, auto-adesiva, em papel crepe, na cor bege, dimensao 25 mm x 50 m.

Embalagem: Rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca

do fabricante. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT, unidade.

61 1.284,69RS4.28 300Unidade

Grampeador, metalico capacidade minima para grampear 12 (doze) folhas de

papel 75 g/m2, dimensdes minimas 140 x 37 x 50 mm, fabricado em chapa de

ago Norma SAE 1010/20, com 1,0mm. de espessura fosfatizada e pintura

eletrostatica, nas cores compativeis com mobiliÿrio de escritorio, base para

fechamento do grampo com duas posigdes (grampo aberto ou fechado), com

acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de ago

Norma SAE 1010/20, oxIdagSo preta, faca ago Norma SAE 1065/70, temperada

e resistente, mola, ago mola pre temperada e resistente. Apoio da base em

PVC utiliza grampos 23/6, 23/13 e 9x14, unidade.

65 4.996,78RS12.49Unidade 400

Grampeador, metalico, capacidade minima para grampear 120 (cento e vinte)

folhas de papel 75 gr/m2, fabricado em chapa de aco Norma SAE 1010/20,

com 1,0 mm. de espessura fosfatizada e pintura eletrostatica, nas cores
compativeis com mobiliario de escritdrio, base para fechamento do grampo

com duas posigdes (aberto ou fechado), em ago Norma SAE 1010/20, com

acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de ago

Norma SAE 1010/20, oxidagao preta, faca ago Norma SAE 1065/70, temperada

e resistente, mola, ago mola pr£ temperada e resistente. Capacidade de carga

minima 01(um) pente de 100 grampos 26/6, apoio da base em PVC. unidade.

66 R$90,74 100 9.074,13Unidade

Grampeador, metalico. capacidade minima para grampear at£ 25 (vinte e
cinco) folhas de papel 75 gr/m2, fabricado em chapa de aco Norma SAE
1010/20, com 1,0 mm. de espessura fosfatizada e pintura eletrostatica, nas

cores compativeis com mobiliario de escritorio, base para fechamento do
grampo com duas posig&es (aberto ou fechado), em ago Norma SAE 1010/20,
com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de

ago Norma SAE 1010/20, oxidag3o preta, faca ago Norma SAE 1065/70,
temperada e resistente, mola, ago mola pre temperada e resistente.
Capacidade de carga minima 01(um) pente de 100 grampos 26/6, apoio da

base em PVC, unidade.

67 R$16,84 200Unidade 3.368,59

Grampo, tamanho 23/13 para grampeador, galvanizado. Embalagem: caixa

com 5.000 (cinco mil) unidades. com dados de identificagSo do produto e

marca do fabricante.

68 Caixa RS30.30 10 302,97

Grampo, tamanho 26/6 para grampeador, galvanizado. Embalagem: caixa com

5.000 (cinco mil) unidades. com dados de identificag3o do produto e marca do
fabricante

69 R$4,08 4.076,201000Caixa

Grampo, tamanho 9/14 para grampeador, galvanizado. Capacidade para

grampear 100 ate 240 folhas Embalagem: caixa com 5.000 (cinco mil)

unidades, com dados de identificagSo do produto e marca do fabricante.

70 RS26.93 100 2.693,04Caixa

Lapis, mina grafite, numero 02 (dois), revestldo em madeira, comprimento
aproximadamente de 175 mm, cor do revestimento preto, gravado no corpo a

marca do fabricante. Embalagem: com dados de identificagSo do produto,

marca do fabricante, unidade._

71 RS0.34Unidade 17000 5.839,50

Llvro Ata, pautado, sem margem capa dura, cor preta, 50 (cinquenta) folhas,

dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm numerado tipograficamente, papel

alta alvura 75 gr/rr>2, unidade.

72 RS6.27Unidade 10 62,75

Llvro Ata. pautado. sem margem, capa dura, cor preta, 100 (cem) folhas,

dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm, numerado tipograficamente. papel

alta alvura 75 gr/m2, unidade.

73 Unidade RS10.68 1000 10.682,85

Livro, Ata. pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200 (duzentas) folhas,

dimensdes aproximadas de 320 x 220 mm, numerado tipograficamente, papel

alta alvura 75gr/m2. unidade

74 Unidade R$21.39 500 10.694,30

4



Livro, de ponto, papel alta alvura 75 gr/m2, capa dura na cor preta, com 100

(cem) folhas, dimensoes aproximadas de 320 x 220 mm, com 04 situacoes:

entrada e saida no primeiro periodo e entrada e saida no segundo periodo,

unidade._

75 10.957,31R$17,39Unidade 630

Livro, protocolo correspondence 1/4, encadernado com 100 (cem) folhas,

dimensao aproximadas de 215 x 160 mm. Capa: papelSo revertido em papel

off-set plastificado, miolo papel off-set +/- 56gr/ml, folhas numeradas,

unidade._I

76 4.534,20R$9,07 500Unidade

Marcador Recarregavel, para Quadro Branco, caixa com 12 (doze) unidades,

nas cores Azul e preto.
77 28.476,151000RS28.48Caixa

78 Molhador de dedo, 12 g, unidade. 89,31R$1,79 50Unidade

Papel Alcalino, alvura . formato A-2, dimensdes 216x330 mm, gramatura 75

g/m2. Embalagem em material impermeavel, contra umidade, com Ol(urna)

resma com 500 (quinhentas folhas), contendo a maraca do fabricante.

79 R$27,77 5.553,25200Resma

Papel Alcalino, alvura , formato A-3, dimensdes 297 x 420 mm, gramatura 75

g/m2. Embalagem em material impermeavel, contra umidade, com 01(uma)

resma com 500 (quinhentas folhas), contendo a maraca do fabricante.

80 9.757,69RS48.79 200Resma

Papel Alcalino, alvura , formato A-4, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75
g/m2. Embalagem em material impermeavel, contra umidade, com Ol(urna)

resma com 500 (quinhentas folhas). contendo a marca do fabricante.

81 RS22.71 454.107,0020000Resma

Papel Carbono, para escrita manual, na cor preta, dimensSo aproximadas de

215 x 315 mm. Embalagem: caixa com 100 (cem) folhas, com dados de

identificagio do produto e marca do fabricante

82 RS27.54 1.376,8650Caixa

Papel Lembrete, ponta adesiva, dimensdes aproximadas de 38 mm x 50 mm -
04 (quatro) unidades com 100 (cem) folhas cada (postite).

83 R$7,56 2.267,10300Pacote

Papel Lembrete. ponta adesiva, dimensfies aproximadas de 76 mm x 15 mm -
180 (cento e oitenta) folhas cada (postite).

84 RS15.37 200 3.073,18Pacote

Papel Metro, cor branca, gramatura 80 g/m2, dimensdes aproximadas de 670

x 960 mm.
85 RS1.20 2.404,502000Folha

Papel Metro, cor pardo. gramatura 120 g/m2, dimensdes aproximadas de 670

x 960 mm.
1.282,4086 R$0,64 2000Folha

Papel Metro, bobma de papel kraft, largura 40 cm, peso medio de 6 kg, e

aproximadamente 200 m.
87 R$117,80 1.884,7616Bobina

Papel Metro, papel kraft, celulose vegetal, gramatura 80/m2, bobina com 60

cm largura e 150 m de comprimento, cor branca.
2.225,1588 R$139,07 16Bobina

Papel Oficio Formato A4, alcalino, dimensdes 210 x 297 mm, gramatura 75

g/m2. Embalagem: em material impermeavel, contra umidade, com 01(uma)

resma 500 (quinhentas folhas), contendo a marca do fabricante, Cores

Variadas._ J

12.262,95R$24,53 50089 Resma

Papel para Flipchart, cor branca, gramatura 90 g / m2, dimensdes

aproximadas de 950 x 660 mm, embalagem com 50 (cinquenta) folhas.
70,99RS0.71 10090 Folha

Papel Verge, dimens3o 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180g/m?, cor

amarelo Embalagem: caixa com 50 (cinquenta) folhas, com dados de

identificaÿ3o do produto e marca do fabricante.

1.343,09RS13.43 10091 Caixa

Papel, para ploter HP, gramatura 75 g/m2, dimensdes 61cm x 50 m.

Embalagem: em rolo, com dados de identificagSo do produto e marca do

fabricante.

4.381,92100RS43.8292 Rolo

Pasta Arquivo, registrador tipo AZ, em papel3o prensado, tamanho oficio (A4),

dimensdes aproximadas de 350 mm 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com

variac3o de +/- 10 por cento, protetor metaiico nas bordas da parte inferior,

fecho metaiico com alavanca de acionamento, unidade._
34.596,98RS9.58 361093 Unidade

Pasta Cat£logo, capacidade para 100 (cem) PI£sticos, capa de papelio

revestido com plistico, na cor preta, unidade.
336,4094 R$16,82 20Unidade



262,432095 R$13,12Pasta Cataiogo, capacidade para 20 (vinte) Plasticos, unidade. Unidade

Pasta Classificador, em papel cartao 2«u g, plastificado, com prendedor

metalico macho e fdmea, dimensdes aproximadas de 235 x 350 mm, cor 546,1730096 R$1,82Unidade

wormolKaiiiiirfarlo

Pasta Classificador, em PVC, capa transparente, com prendedor metalico

macho e fSmea piastico , dimensdes aproximadas de 240 x 330 mm, unidade.
1.408,351000RS1.4197 Unidade

Pasta Classificador, em pvc transparente, plastificado. com abas e elastico,

dimensdes aproximadas de 235 x 350 mm, unidade.
3.320,502000R$1.6698 Unidade

Pasta Classificador, em pvc transparente, plastificado, sem elastico,

dimensdes 235 x 350 mm, unidade.
1.408,35100099 RH.41Unidade

Pasta Classificador, plastificado, com abas e elastico, dimensdes 235 x 350

mm, em papel cartao 280 g, cores diversas, unidade.
1.992,30R$1,99 1000100 Unidade

697,31100101 R$6,97Pasta L, plastica, transparente, dimensdes 210 x 297 mm, tamanho A 4. Pacote

Pasta Sanfonada, em pl3stico resistente, incolor, com 12 divisoes, dimensdes

aproximadas de 250 x 340 mm, podendo variar em ate +/- 5%, unidade.
2.006,04RS20.06 100102 Unidade

Pasta Suspensa, em fibra marmorizada e plastificada, cor verde, fabricada em

papel cartSo 350g, dimensdes aproximadas de 235 x 360 mm, com 02 (dois)

prendedores macho e fdmea em pl3stico, visor em piastico transparente e

etiqueta para identificag3o, com 06 (seis) posigdes, unidade.

23.358,00103 6000R$3,89Unidade

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 120 (cento e vinte) folhas de

papel 75 g/m2, estrutura metaiica, com deposito, acabamento de qualidade e

furos precisos. Embalagem com dados de identificac3o do produto e marca do

fabricante, unidade.

6.863,82R$686,38 10104 Unidade

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 20 (vinte) folhas de papel 75

g/m2, estrutura metaiica, com deposito, acabamento de qualidade e furos

precisos. Embalagem com dados de identificagao do produto e marca do

fabricante, unidade.

1.971,40105 71R827.77Unidade

Perfurador, com capacidade para perfurar ate 50 (cinquenta) folhas de papel

75 g/m2, estrutura metaiica, com deposito, acabamento de qualidade e furos

precisos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do

fabricante, unidade.

5.498,2970106 Unidade RS78.55

Pilha Alcalina, tamanho AA, 1,5 volts, embalagem com 02 unidades, dados de

identificagSo do produto e marca do fabricante, unidade.
3.417,83R$6,84 500107 Unidade

Pilha Alcalina, tamanho AAA, 1,5 volts, embalagem com 02 unidades, dados

de identificac§o do produto e marca do fabricante, unidade.
3.538,05R$7,08 500108 Unidade

Pilha Alcalina, tamanho C, 1,5 volts, embalagem com 02 unidades, dados de

identificafSo do produto e marca do fabricante, unidade.
828,98RS8.29 100109 Unidade

Pilha de Lithium, 3 volts, embalagem com dados de identificac5o do produto e

marca do fabricante, unidade.
803,79RS8.04 100110 Unidade

Pincel com Cerdas, de nylon, com base achatada, ns 08, embalagem com

dados de identificaÿao do produto e marca do fabricante, unidade.
192,36100RS1.92Unidade111

Pincel com Cerdas, de nylon, com base achatada, n® 12, embalagem com

dados de identificafao do produto e marca do fabricante, unidade.
245,03100RS2.45112 Unidade

Pincel, atdmico, marcador permanente, ponta porosa, na cor preto

comprimento de 12 (doze) cm. Embalagem caixa com 12 (doze) unidades,

gravado no corpo dados do fabricante._
2.006,04RS20.06 100113 Caixa

4.037,27200R$20,19114 Piastico para Pasta, A4 cataiogo com 100 (cem) unidades. Pacote

Porta Clips / Papel / Canetas, em acrilico, tamanho padr3o, na cor fumfc,

marrom ou incolor. Embalagem com dados de identificac3o do produto e

marca do fabricante. unidade.

660,6750RS13.21115 Unidade

Prancheta, em acrilico, com prendedor metalico, formato A 4, dimensdes

aproximadas de 210 x 297 mm, unidade.
900,6660R$15,01116 Unidade

Prancheta, em madeira compensada, com prendedor metalico, formato A 4,

dimensdes aproximadas de 210 x 297 mm, unidade.
1.109,51RS3.70 300Unidade117

360,68RS1.20 300118 Prendedor de Roupa, Grande-Madeira-com 12 (doze) unidades. Pacote



Quadro Branco, com suporte para apagador e pinc6is, em laminado

melaminico , com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensdes

1.200 x 1.000 mm, unidade.

13.943,81119 100R$139,44Unidade

Quadro Branco, com suporte para apagador e pincÿis, em laminado
melaminico . com moldura de aluminio anodizado fosco natural, dimensoes

1.200 x 2.000 mm, unidade.

120 17.633,00RS176.33 100Unidade

Quadro de Aviso, com moldura de aluminio, fundo de cortiga, dimens5es

1.000 x 800 mm, unidade.
121 4.543,36RS90.87 50Unidade

Quadro de Aviso, com moldura de aluminio, fundo de cortiga, dimensoes

1.500 x 1.000 mm, unidade.
122 50 14.304,49RS286.09Unidade

R£gua, em material plastico incolor, graduada em 50 cm, subdivisao em mm,

com no minimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura, unidade.
123 480,90Unidade R$2,40 200

R6gua, em material plastico incolor, graduada em 30 cm, subdivisSo em mm,

com no minimo 3,00 mm de espessura e 35 mm de largura, unidade.
124 561,051000Unidade R$0.56

1.924,75125 RS19.25 100Ribbon de Cera, para impressoras termicas - 110 mm x 74 m, unidade. Unidade

Tacha, (tipo percevejo) latonada. Embalagem: caixa com 100 (cem) unidades,

contendo a marca do fabricante.
126 338,92RS3.39 100Caixa

Tesoura, modelo domestica, em ago polido, 07 (sete) polegadas, prdprio para

cutelaria, cabo em plastico de alta resist£ncia, embalagem com dados de

identificagSo do produto e marca do fabricante, unidade.

127 528 8.052,74Unidade RS15.25

Tinta para Carimbo, com base de agua, nas cores vermelho, azul e preto,

embalagem com 30 ml. As seguintes informagbes dever3o ser impressas ou

coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ do

Fabricante, marca do produto, enderego, quantidade, composig5o, prazo de
validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos

consumidores, unidade._

128 453,42R$2,27Unidade 200

Tinta para Tecido, com base de agua, nas cores variadas, embalagem com 250

ml. as seguintes informagdes dever3o ser impressas ou coladas pelo fabricante

diretamente sobre o produto: Nome/CNPJ do Fabricante, marca do produto,

enderego, quantidade, composig3o, prazo de validade, bem como sobre os
riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores, unidade.

129 RS15.01 100 1.501,10Unidade

130 278,24R$2.78Tinta para A Dedo, 15 ml, cores diversas, embalagem com 06 (seis) unidades. Caixa 100

Tinta Reabastecedora, para Quadro Branco 20 ml, nas cores azul e preto,

unidade.
131 525,56R$5,26 100Unidade

984.999,02VALOR TOTAL

R$ 984.999,02 ( novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventae nove reais e dois centavos
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