TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS

Materiais De Escritório, Expediente e Outros
Item

1

Validade: 12/08/2017 a 12/11/2017
Descrição do Material
Unidade Preço de Referência
Adesivo instantâneo universal, composição química à base de éster de
cianoacrilato, líquido incolor, com bico para aplicação precisa no
un
R$ 7,34
couro/porcelana/metal/borracha/madeira/plástico, tubo contendo 5 g
de adesivo/cola.

2

Adesivo junta de motor, tipo silicone de cura acética, borracha
sintética, secagem rápida, tubo com no mínimo 70 gramas, para afixar
plaquetas patrimoniais em superfícies irregulares. Garantia de 12
(doze) meses com substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 6,95

3

Alfinete para mapa e quadro de cortiça, metal com tratamento
superficial niquelado, cabeça plástica cores sortidas no formato
redondo, comprimento mínimo de 10 mm, caixa de 50 unidades.

cx

R$ 4,50

4

Almofada para carimbo nº 4, sem álcool, cor azul, preta ou vermelha,
dimensões de 16 x 10,5 cm (variação +/- 1,5 cm).

un

R$ 8,43

5

Apagador para quadro branco, base em feltro, corpo plástico, 15 cm de
comprimento, 6 cm de largura e 5 cm de altura (variação +/- 1 cm).

un

R$ 6,99

6

Apontador para lápis, todo em metal, com 1 (um) bocal.

un

R$ 1,51

7

Bandeira do Brasil, em poliviscose, 135x193 cm (variação +/- 2 cm),
padrão e representação nacional do Brasil para cor e desenho, 3
panos, letras e estrelas bordadas em linha nas duas faces. Garantia de
12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 98,00

8

Bandeira do Estado do Espírito Santo, em poliviscose, 135x193 cm
(variação +/- 2 cm), padrão e representação estadual do Espírito Santo
para cor e desenho, 3 panos, letras bordadas em linha nas duas faces.
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais
defeituosos.

un

R$ 113,00

9

Bandeiras dos Municípios do Estado do Espírito Santo (o nome do
Município para confecção da bandeira será informado na Ordem de
Entrega), em poliviscose, 135x193cm (variação +/- 2cm), padrão e
representação municipal para cor e desenho, 3 panos, letras bordadas
em linha nas duas faces. Garantia de 12 (doze) meses com substituição
dos materiais defeituosos.

un

R$ 140,00

un

R$ 32,95

10

Bandeja para documentos, acrílico cor fumê com 3 mm de espessura
(variação +/- 1 mm), dimensões de 36x25x5 cm por bandeja (variação
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11

Bandeja para documentos, acrílico cor fumê com 3 mm de espessura
(variação +/- 1 mm), dimensões de 36x25x5 cm por bandeja (variação
+/- 2 cm), tipo simples (um andar).

un

R$ 17,50

12

Bandeja para documentos, acrílico cor fumê com 3 mm de espessura
(variação +/- 1 mm), dimensões de 36x25x5 cm por bandeja (variação
+/- 2 cm), tipo tripla (três andares), desmontável.

un

R$ 47,16

13

Barbante 100% algodão, 8 (oito) fios torcidos, rolo de no mínimo 140
m.

rl

R$ 5,52

14

Bateria recarregável Ni-MH com mínimo de 200 mAh, tamanho 9 V,
embalagem lacrada. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos
materiais defeituosos.

un

R$ 30,47

15

Bateria tipo pilha recarregável Ni-MH com mínimo de 2000 mAh,
tamanho AA, embalagem lacrada. Garantia de 12 (doze) meses com
substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 11,05

16

Bateria tipo pilha recarregável Ni-MH com mínimo de 800 mAh,
tamanho AAA, embalagem lacrada. Garantia de 12 (doze) meses com
substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 8,97

17

Bobina de papel branco e liso para andamento de processos, sem
impressos, uma via, rolo com dimensões de 89 mm de largura x 30 m
de comprimento, papel com gramatura mínima de 60 g/m²,
acondicionadas em caixas. Garantia de 12 (doze) meses com
substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 2,77

18

Bobina de papel branco e liso para calculadora de mesa, sem
impressos, rolo com dimensões de 57 mm (altura) x 60 mm (largura) x
30 m (comprimento), papel com gramatura mínima de 60 g/m²,
espessura interna do tubete de 12,5 mm, acondicionadas em caixas.
Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais
defeituosos.

un

R$ 1,27

19

Borracha branca, macia, para apagar escritas de lápis/lapiseira, atóxica,
de alta qualidade, dimensões aproximadas de 34x22x8,5 mm (variação
+/- 1 mm), acondicionada em caixas.

un

R$ 0,53
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20

Validade: 12/08/2017 a 12/11/2017
Descrição do Material
Unidade Preço de Referência
Borracha plástica em PVC, cor branca, macia, para apagar escritas de
lápis/lapiseira, atóxica, de alta qualidade, em formato retangular com
un
dimensões aproximadas de 42 mm x 21 mm x 11 mm (variação +/- 1
R$ 2,85
mm),
com
capa/cinta
plástica
anatômica,
devidamente
acondicionadas.

21

Caixa plástica em polionda de alta qualidade, cor azul, para arquivo
morto, tamanho grande (ofício),dimensões de 385 x290x180 mm
(variação de +/- 5 mm), em embalagens resistentes com 50 unidades.

un

R$ 7,21

22

Caixa plástica em polionda de alta qualidade, cor azul, para arquivo
morto, tamanho pequeno (A4),dimensões de 360x245x135 mm
(variação +/- 5 mm), em embalagens resistentes com 50 unidades.

un

R$ 4,24

23

Caixa tipo Box de alta qualidade, para arquivo morto, tamanho
360x240x140 mm, de papelão ondulado duplo kraft, em embalagens
resistentes com 50 unidades.

un

R$ 1,66

24

Caneta esferográfica. Requisitos obrigatórios: Corpo sextavado
externamente com impressão da marca do fabricante. Orifício lateral
para ventilação da carga. Corpo em cor cristal transparente. Corpo
reforçado que não quebre durante pressão por manuseio. Tubo da
carga não inferior a 11 cm de comprimento e 2,0 mm de diâmetro
interno, contendo, no mínimo, 10 cm de tinta. Tubo da carga e tampa
do fundo encaixados sob pressão. Prazo de validade impresso na
embalagem (caixa) e não inferior a 2 (dois) anos, a partir da data de
recebimento. Tinta azul, preta ou vermelha. Referência: Bic ou similar
em qualidade.

un

R$ 0,72

25

Caneta hidrográfica, material plástico não transparente, corpo em
formato cilíndrico, carga/tinta cor preta, para escrever em cd/dvd.

un

R$ 3,46

26

Caneta marca texto, com tinta fluorescente cor azul à base de corantes
orgânicos e solventes, secagem rápida, corpo não transparente em
resinas termoplásticas, ponta chanfrada.

un

R$ 2,53

27

Caneta marca texto, com tinta fluorescente cor roxa à base de
corantes orgânicos e solventes, secagem rápida, corpo não
transparente em resinas

un

R$ 2,63

28

Clips para papel, em plástico resistente de boa qualidade, cores
diversas (colorido), em formato paralelo, acondicionados em

pa

R$ 5,55
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29

Clips prendedor de papel tipo binder, 19 mm, em aço resistente com
pintura eletrostática cor preta, capacidade para 50 folhas.

un

R$ 0,46

30

Clips prendedor de papel tipo binder, 51 mm, em aço resistente com
pintura eletrostática cor preta, capacidade p/ 150 folhas.

un

R$ 1,83

31

Clips tamanho nº 00 (2/0), para papel, em metal com tratamento antiferrugem, de boa qualidade, resistente, acondicionados em caixas com
100 (cem) unidades de clips.

cx

R$ 2,15

32

Clips tamanho nº 3/0, para papel, em metal com tratamento antiferrugem, de boa qualidade, resistente, acondicionados em caixas com
50 (cinquenta) unidades de clips.

cx

R$ 1,96

33

Clips tamanho nº 6/0, para papel, em metal com tratamento antiferrugem, de boa qualidade, resistente, acondicionados em caixas com
50 (cinquenta) unidades de clips.

cx

R$ 3,68

34

Cola branca em bastão, embalagem com 10 gramas, não tóxica, base
éter de poliglucosídeo, secagem rápida, lavável, contendo tampa
hermética que evita ressecamento, para aplicação em papel, cartolina,
fotos e similares. Acondicionadas em caixas. Validade mínima de 01
(um) ano.

un

R$ 2,99

35

Cola branca, líquida, com bico dosador, composta de acetato de
povilina (PVA), líquido branco viscoso, transparente após seco, rígido;
secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, frasco plástico
resistente com 500 (quinhentos) gramas de cola. Marcas de referência:
Bic, 3M ou tecnicamente equivalente.

fr

R$ 10,83

36

Cola branca, líquida, com bico dosador, composta de acetato de
povilina (PVA), líquido branco viscoso, transparente após seco, rígido;
secagem rápida, atóxica, lavável, não inflamável, frasco plástico
resistente com 90 (noventa) gramas de cola. Marcas de referência: Bic,
3M ou tecnicamente equivalente.

fr

R$ 2,25

37

Colchete nº 08, metal com tratamento anti-ferrugem, cabeça de 12
mm, comprimento mínimo de 4 cm, caixa com 72 unidades.

cx

R$ 5,63

38

Colchete nº 10, metal com tratamento anti-ferrugem, cabeça de 12

cx

R$ 6,31
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39

Colchete nº 14, metal com tratamento anti-ferrugem, cabeça de 14
mm, comprimento mínimo de 7 cm, caixa com 72 unidades.

cx

R$ 11,80

40

Colete, confeccionado em formato duas bandeiras, em tecido de cor
PRETA, 100% poliéster DRY FIT, gola redonda padrão, gramatura entre
105 e 130 g/m², costurado na parte de cima, com dois elásticos
brancos largos nas laterais (com no mínimo 30x250 mm cada) um 400
mm e outro 550 mm abaixo da linha do ombro, todas as bordas
reforçadas contendo acabamento de alta qualidade e todas as costuras
em linha da cor PRETA, com identificação gráfica nas 2 (duas)
faces/lados do colete em impressão “silkscreen” ou via “transfer”
contendo os dados/imagens descritos abaixo, em alta definição e
nitidez: Impressão frontal: centralizada em 60 mm abaixo da gola, com
dimensões de 150x120 mm, brasão do Estado do Espírito Santo
colorido e texto fonte arial cor BRANCA: “ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
– PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. Impressão traseira:
centralizada em 95 mm abaixo da gola, com dimensões de 70x400 mm,
texto em fonte arial na cor BRANCA: “PODER JUDICIÁRIO”, conforme
modelo do ADENDO I. Tamanho P (600 mm altura x 500 mm largura
cada face/lado), M (600 mm altura x 550 mm largura cada face/lado),
G (700 mm altura x 600 mm largura cada face/lado) ou GG (700 mm
altura x 650 mm largura cada face/lado). Embalados individualmente
em pacotes plásticos lacrados.

un

R$ 12,99

41

Corretivo líquido, cor branca, à base de água, inodoro, não inflamável,
atóxico, em frasco com 18 ml, de secagem rápida quando aplicado e
que não resseque dentro do frasco, com ótima cobertura sobre
diversos tipos de escrita e de fácil aplicação, acondicionado em caixas.

fr

R$ 1,98

42

Corretivo seco em fita, base de poliacrilato, corpo em cristal
transparente, utilizável em escrita manual, datilográfica, fax e
impressoras, com medidas mínimas de 5 mm x 10 m. Validade mínima
de 01 (um) ano.

un

R$ 6,95

43

Elástico nº 18, tipo borrachinha (para dinheiro e materiais diversos),
cor amarela, 80 milímetros, pacote com 1 kg (+/- 1.000 unidades no
pacote).

pa

R$ 21,51

44

Elástico para cingir processos, 70 cm comprimento (35 cm fechado) x 5

un

R$ 1,41
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cm largura (variação +/- 1 cm), cor branca, forma circular, impressos na
cor preta com texto "contendo 38 caracteres e 6 espaços” (letras de 2
cm, fonte Arial, caixa alta), em embalagens com 50 unidades.

45

Envelope amarelo liso, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m², com
aba para fechamento, dimensões aproximadas de 36 cm de largura x
26 cm de altura (variação de +/- 1 cm), acondicionados em caixas com
500 unidades, embalados internamente em maços plásticos de 50 un.

un

R$ 0,31

46

Envelope amarelo liso, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m², com
aba para fechamento, dimensões aproximadas de 41 cm de largura x
31 cm de altura (variação de +/- 1 cm), acondicionados em caixas com
500 unidades, embalados internamente em maços plásticos de 50 un.

un

R$ 0,37

47

Envelope amarelo liso, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m²,com
aba para fechamento, dimensões aproximadas de 24 cm de largura x
18 cm de altura (variação de +/- 1 cm), acondicionados em caixas com
500 unidades, embalados internamente em maços plásticos de 50 un.

un

R$ 0,19

48

Etiqueta auto adesiva cor azul, escrita “CONFIDENCIAL” na cor branca,
dimensões aproximadas de 13 x 44,5 mm (variação +/- 1 mm),
caixa/envelope com 210 (duzentas e dez) etiquetas.

cx

R$ 4,20

49

Etiqueta auto adesiva cor vermelha, escrita “URGENTE” na cor branca,
dimensões aproximadas de 13 x 44,5 mm (variação +/- 1 mm),
caixa/envelope com 210 (duzentas e dez) etiquetas.

cx

R$ 3,80

50

Etiqueta auto colante em papel couchet, cor branca, para impressora
térmica com 01 coluna, etiqueta com dimensões de 102 x 65 mm, em
rolo com no mínimo 45 metros e no mínimo 650 etiquetas por rolo,
espessura interna do tubete de 1" (25,4 mm).

rl

R$ 22,73

51

Etiqueta auto colante em papel couchet, cor branca, para impressora
térmica com 02 colunas, etiqueta com dimensões de 50 x 27 mm, em
rolo com no mínimo 45 metros e no mínimo 3000 etiquetas por rolo,
espessura interna do tubete de 1" (25,4 mm).

rl

R$ 24,27

52

Etiqueta auto colante para impressora Laser, cor branca, dimensões de
33,9 x 101,6 mm, acondicionada em caixa (envelope) de papelão
contendo 25 (vinte e cinco) folhas em tamanho "Carta", com 14
(quatorze) etiquetas por folha, totalizando 350 (trezentos e cinquenta)

cx

R$ 16,88
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etiquetas por caixa.

53

Etiqueta auto colante para utilização em impressora laser, cor branca,
material branco fosco, dimensões de 297x210 mm, acondicionadas em
caixas com 100 (cem) folhas no formato A4, 1 (uma) etiqueta por folha,
e 100 (cem) etiquetas por caixa.

cx

R$ 50,33

54

Etiqueta auto colante, cor branca, com dimensões de 125x48,1x1 mm,
acondicionada em caixa com 500 (quinhentas) folhas em formulário
contínuo, 6 (seis) etiquetas por folha, totalizando 3000 (três mil)
etiquetas por caixa.

cx

R$ 116,43

55

Etiqueta para Carta Registrada do Sistema dos Correios, auto colante,
para utilização em impressora Laser, cor branca, dimensões de 67,7 x
99,0 mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 100 (cem)
folhas tamanho "A4", com 8 (oito) etiquetas por folha, totalizando 800
(oitocentas) etiquetas por caixa.

cx

R$ 51,15

56

Etiqueta para impressão do código de barras do Sistema de
Mensageria dos Correios, auto colante, para utilização em impressora
Laser, cor branca, dimensões de 33,9 x 99,0 mm, acondicionada em
caixa de papelão contendo 100 (cem) folhas em tamanho "A4", com 16
(dezesseis) etiquetas por folha, totalizando 1.600 (mil e seiscentas)
etiquetas por caixa.

cx

R$ 49,35

57

Extrator de grampos metálico inox, tipo espátula, comprimento
mínimo de 15 cm (incluindo envergadura), espessura 20 mm.

un

R$ 2,12

58

Fita adesiva para identificação de processos, dorso de polipropileno,
resistente a tração e rasgamento, rolo com dimensões aproximadas de
12 mm (variação +/- 2 mm) x 10 m. Cores: amarela, azul, preta, verde
ou vermelha.

rl

R$ 0,52

59

Fita adesiva transparente de alta qualidade, dorso de polipropileno,
resistente a tração e rasgamento, rolo com dimensões aproximadas de
12 mm (variação +/- 2mm) x 30 m.

rl

R$ 1,04

60

Fita adesiva transparente de alta qualidade, dorso de polipropileno,
resistente a tração e rasgamento, rolo com dimensões aproximadas de
25 mm (variação +/- 2mm) x 50 m.

rl

R$ 2,34

61

Fita adesiva transparente de alta qualidade, dorso de polipropileno,

rl

R$ 3,37
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resistente a tração e rasgamento, rolo com dimensões aproximadas de
50mm (variação +/- 2mm) x 50 m.

62

Fita para relógio protocolador eletrônico, compatível com a
marca/modelo HENRY PROT, nylon, cor preta ou azul, 100% nova,
impressão matricial, comprimento mínimo de 10 m, não
remanufaturada, não recondicionada e nem reciclada.

un

R$ 31,27

63

Fita para relógio protocolador eletrônico, compatível com o modelo
HORODATOR II da DIMEP (CMI 600 Haste curta), cor preta ou azul
escuro, impressão matricial 63 mm, 100% nova, não remanufaturada,
não recondicionada e nem reciclada.

un

R$ 27,55

64

Fita RIBBON para impressora térmica OS-214, do tipo cera/resina, com
comprimento mínimo de 90 metros e largura de 110 mm.

un

R$ 16,40

65

Folhas de Etiquetas laser – cor branca - jato de tinta - tamanho A4 com
etiquetas na dimensão 32,83 x 104,5 mm, 18 (dezoito) etiquetas por
folha, caixas de 100 folhas.

cx

R$ 46,85

66

Folhas de Etiquetas laser – cor branca -jato de tinta - tamanho A4 com
etiquetas na dimensão de 21,2 x 38,2 mm, 65 (sessenta e cinco)
etiquetas por folha, caixas de 100 folhas.

cx

R$ 50,28

67

Grampeador de papel para mesa tamanho aproximado de 18 cm
(variação +/- 1 cm) de comprimento, composto de base e alavanca de
pressão, metálico, capacidade para grampear no mínimo 15 (quinze)
folhas de papel 75 g/m² (grampo fechado), fabricado em chapa de aço
com espessura mínima de 1,0 mm, base para fechamento do grampo
com duas posições (grampo aberto ou fechado), mola em aço
resistente, com capacidade para utilizar dois tamanhos de grampos
(26/6 e outro), sendo que para o grampo 26/6 a carga mínima será de
100 (cem) grampos, apoio da base em plástico ou PVC, suporte com
marcação para distância dos grampos no papel, cores neutras.

un

R$ 18,06

68

Grampeador industrial de metal, profissional, com capacidade mínima
para grampear 100 (cem) folhas 75 g/m², adaptável a grampos 23/6,
23/8, 23/10, 23/13 e 23/15, com ajuste de profundidade, cores
neutras, garantia mínima de 12 meses com atendimento no estado do
Espírito Santo.

un

R$ 81,72
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Grampo 23/8 para grampeador, metal com tratamento contra
cx
oxidação, cobreado, caixa com 5000 (cinco mil) unidades. Marcas de
R$ 15,24
referência: Bacchi ou tecnicamente equivalente.

70

Grampo 26/6 para grampeador, metal com tratamento contra
oxidação, galvanizado, caixa com 5000 (cinco mil) unidades. Marcas de
referência: Bacchi ou tecnicamente equivalente.

un

R$ 5,08

71

Grampo 9/14 para grampeador, metal com tratamento contra
oxidação, galvanizado, caixa com 5.000 (cinco mil) unidades.

cx

R$ 19,61

72

Grampo com trilho encadernador, polipropileno ou polietileno de alta
resistência, cor branca ou transparente, hastes de no mínimo 90 mm
de comprimento, capacidade mínima 500 folhas de 75 g/m²,
distância entre furos de aproximadamente 78mm,acondicionados em
embalagens contendo 50 unidades.

pa

R$ 14,02

73

Lápis com grafite preto e diâmetro 2 mm, 2B, com ponta, revestimento
em madeira pintada externamente e verniz em cor neutra, extra macio
e resistente, grafite inteiriço, corpo com envoltório do grafite inteiriço
em madeira, comprimento mínimo de 17 cm. Marcas de referência:
Faber Castell, Cis, Bic, ou tecnicamente equivalente.

un

R$ 1,87

74

Livro "protocolo de correspondência", capa dura, modelo padrão, com
no mínimo 100 folhas numera das, gramatura mínima 56 g/m²,
impressos cor preta, dimensões 160 x 220 mm (variação +/- 10 mm).

un

R$ 8,66

75

Livro"ata"pautado, 200 folhas com gramatura mínima de 56 g/m²,
folhas numeradas de 1 a 200 (números impressos no canto superior
direito das folhas em cor preta ou vermelha), sem margem, com capa
dura cor preta, dimensões de 21 x 31 cm (variação +/- 2 cm).

un

R$ 19,31

76

Lixeira para banheiro, capacidade mínima de 10 (dez) litros, corpo
telado/gradeado em material plástico na cor branca, cinza ou preta.

un

R$ 8,24
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77

Lixeira para escritório, corpo em fibra de papelão ou plástico na cor
preta, com bordas de aro cromado, abertura na parte superior
central,formato cilíndrico, dimensões mínimas 25 cm altura x 25 cm
diâmetro.

un

R$ 21,34

78

Molhador de dedo em pasta composta de ácido graxo, glicois, corante
alimentício e essência aromática, atóxica, sem glicerina, em estojo
redondo com tampa, contendo 12 g, acondicionado em caixas.

un

R$ 2,48

79

Papel "Carta", liso, extra branco, com dimensões de 216 x 279 mm,
alcalino, gramatura de 75 g/m2, impressão frente e verso, vida de
arquivo maior de 200 (duzentos) anos, de floresta sustentável
(renovável), para uso geral, acondicionado em resmas com 500
(quinhentas) folhas, e em caixas de papelão.

rs

R$ 21,84

80

Papel "kraft" natural, gramatura mínima de 80 g/m², folha com
dimensões 66 x 96 cm (variação +/- 1cm), em fardos de 20 folhas.

fl

R$ 0,86

81

Papel "Ofício II", liso, extra branco, com dimensões de 216 x 330 mm,
alcalino, gramatura de 75 g/m2, impressão frente e verso, vida de
arquivo maior de 200 (duzentos) anos, de floresta sustentável
(renovável), para uso geral, acondicionado em resmas com 500
(quinhentas) folhas, e em caixas de papelão.

rs

R$ 24,17

82

Papel post-it, bloco de recado auto-adesivo, papel amarelo, removível,
100 folhas, tamanho aproximado de 38x50 mm (variação +/- 2 mm).

un

R$ 2,70

83

Papel post-it, bloco de recado auto-adesivo, papel amarelo, removível,
100 folhas, tamanho aproximado de 76x102 mm (variação +/- 5 mm).

un

R$ 8,06

84

Pasta AZ, tamanho "ofício", capa em polipropileno ou papelão duro,
lombo "estreito", dimensões de 35 x 62 cm aberta (variação +/- 1 cm),
lateral com etiqueta registradora e furo com argola metálica para
ventilação e manuseio, duas dobras, com trilho em metal rebitado na
pasta e alavanca com roldana plástica, e prendedor plástico. Garantia
de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 9,10

un

R$ 8,84

85

Pasta AZ, tamanho "ofício", capa em polipropileno ou papelão duro,
lombo "largo", dimensões de 35 x 65 cm aberta (variação +/- 1 cm),
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lateral com etiqueta registradora e furo com argola metálica para
ventilação e manuseio, duas dobras, com trilho em metal rebitado na
pasta e alavanca com roldana plástica, e prendedor plástico.

86

Pasta de arquivo lisa (sem impressos gráficos), tamanho "ofício", com
dobra, capa dura de papelão na cor cinza claro, com trilho e prendedor
em plástico ou metal com tratamento anti-ferrugem, com dimensões
aproximadas de 35 x 50 cm (aberta), em caixa com 100 unidades.

un

R$ 3,12

87

PASTA DE COURO TIPO CONVENÇÃO com especificações: couro e
acabamentos na cor PRETA; capa e contra capa almofadada com
espuma entre o papelão redirecido e forrada internamente com nylon;
dimensões de 32,5 x 23,5 cm cada face (variação +/- 0,5 cm); com abas
internas em couro para encaixe de papel na capa e na contra capa;
porta caneta em couro (aproximadamente 4cm) na dobra central
interna da pasta; brasão da república colorido, em latão dourado com
resina acrílica e acabamento de alta qualidade em alto relevo, medindo
6,5 x 5,5 cm (variação +/- 0,5 cm), colado com adesivo dupla-face de
alta qualidade no centro da capa frontal da pasta; plaqueta de metal
com resina acrílica e acabamento de alta qualidade, medindo 13 x 3,5
cm (variação +/- 0,5 cm) com fundo preto e bordas (com 0,2 cm) e
letras (com 0,5 cm²) douradas, CONTENDO NOME E CARGO (que será
informado na encomenda), centralizada e colada com adesivo duplaface de alta qualidade 6 cm abaixo do brasão na capa frontal da pasta.

un

R$ 124,82

88

Pasta dobrada com abas e elástico, em papel cartão duro, toda
plastificada na parte externa, cor azul, tamanho "ofício".

un

R$ 2,20

89

Pasta suspensa marmorizada, reforçada, uma dobra, com trilho e
prendedor em plástico ou metal com tratamento anti-ferrugem, com
dimensões de 36,5 x 48 cm (aberta), capa com furo redondo para
ventilação e manuseio, acondicionada em caixa com 50 unidades.

un

R$ 2,30

90

Pasta tipo L, material transparente e incolor, tamanho A4 ou superior.

un

R$ 0,67

91

Perfurador de papel para mesa, tamanho médio, estrutura metálica de
alta resistência, com capacidade de perfuração de no mínimo 20
(vinte) folhas de papel 75 g/m², dois furos com espaçamento de 78 mm
entre furos (variação +/- 1 mm), e no mínimo 8 mm entre os furos e a
extremidade da folha, com base plástica protetora para depósito de
confetes, marginador que permita a centralização dos furos, sistema

un

R$ 21,18
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de perfuração tipo alavanca única com molas em aço resistente, cores
neutras.

92

Perfurador industrial, para papel, com corpo e estrutura em metal,
unidos a uma lâmina de metal afiada, cores neutras, com depósito
para confetes, guia multi formas, dois furos com espaçamento de +/78 mm, capacidade mínima de perfuração de 100 folhas, garantia de
12 meses com atendimento no ES.

un

R$ 181,12

93

Pincel atômico marcador permanente, de boa qualidade, tamanho
mínimo de 12 cm, ponta chanfrada, resistente à luz, à umidade e com
secagem rápida, composta de álcool, corantes orgânicos e solventes,
corpo em resinas termoplásticas, carga jumbo recarregável. Tinta na
cor "azul", “preta” ou “vermelha”.

un

R$ 2,95

94

Pincel para quadro branco, material plástico, tinta cor azul, preta,
verde ou vermelha.

un

R$ 5,54

95

Porta lápis/clipe/lembrete, material acrílico, cor fumê, triplo,
dimensões aproximadas de 230 mm comprimento x 65 mm largura,
porta lápis com altura mínima de 80 mm, porta clipe e lembrete altura
mínima de 40 mm, laterais e fundos fechados.

un

R$ 10,10

96

Porta-folha de acrílico (papel A4), acrílico cristal transparente com 2,4
mm, tamanho 24 cm de largura x 32 cm de altura (variação +/- 2 cm),
com fita dupla face transparente. Garantia de 12 (doze) meses com
substituição dos materiais defeituosos.

un

R$ 20,72

97

Régua em acrílico cristal transparente de alta resistência, marcador
com graduação precisa, milimetrado, contendo números grafados em
preto, comprimento de 30 cm.

un

R$ 1,76

98

Tesoura de 8" para uso geral, com lâminas em aço inoxidável, cabo
anatômico em polipropileno na cor preta, corte normal, tamanho
médio (aproximadamente 20 cm - variação +/- 1 cm).

un

R$ 11,75

99

Tinta para carimbo automático, tipo Trodat ou similar, à base de água,
preta, em frasco com no mínimo 28 ml.

un

R$ 8,20

100

Tinta para carimbo, cor "azul", "preta" ou "vermelha" composta de
resinas, água, glicóis e corantes, em frasco plástico com 40 ml.

fr

R$ 2,34

