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1. OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para futura e eventual Aquisição de MATERIAL DE 

CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS), para atender as unidades desta PMO, constituída 

pelas secretarias do município e coordenadorias, institutos, fundações, no exercício de 2021, conforme 

especificações técnicas e quantitativas estabelecidas neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A presente Aquisição é resultado de um levantamento das necessidades das unidades da Prefeitura Municipal 

de Oiapoque, constituída pelas secretarias do município e coordenadorias, institutos, fundações, que necessitam 

de materiais de consumo (expediente, limpeza e descartável), onde os mesmos se encontram sem nenhum 

material no momento, tal aquisição visa atender esta Prefeitura, afim de otimizar e contribuir em melhor 

atendimento aos cidadãos e aos servidores 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO ENQUADARMENTO DO OBJETO: 

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, por possuir padrões de 
desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, 
ser licitado por meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, menor preço por Item, de que tratam a Lei 
nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.  

3.2. Em face a sistemática de compras com entregas parceladas, esta municipalidade adotará o Sistema de 
Registro de Preços (SRP), conforme previsão no inciso II do art. 3º do Decreto 7.892/13, que diz o seguinte: 
quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa e conforme Decreto Municipal 0066/2018 – 
GAB/PMO. 
4. DESCRICÃO DOS MATERIAIS: 
4.1. A descrição dos materiais, bem com os quantitativos, está descrita no anexo I do termo de referência. 
5.  DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

5.1. Endereço para entrega dos produtos é a sede da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMO, 
situado na Rua Joaquim Caetano da silva, 420, centro, Oiapoque- AP, no horário das 08h00min às 14h00min. 

APROVO, o presente Termo de Referência nos termos da 
Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto 10.024/2019. 

Em: _____/_____/_____ 
 

PREFEITO DE OIAPOQUE 

 



 

 

 
Poder Executivo 

Prefeitura do Município de Oiapoque 

CNPJ: 05.990.445/0001-80 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE 

Central de Compras e Licitações 

5.2. Horário para entrega deverá ser previamente combinado com a Diretoria de material da Secretaria Municipal 
de Administração – SEMAD/PMO, setor responsável pelo recebimento dos materiais/produtos. 
5.3. O recebimento do material na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMO, Rua Joaquim Caetano 
da silva, 420, centro, Oiapoque- AP é de forma provisória, sendo mesmo recebido de forma definitiva, a partir, da 
certificação da nota fiscal, pela comissão fiscalizadora designada; que deverá contar o material recebido e fiscalizar 
a regularidade do (s) item (ns) ou lote (s) conforme a ata de registro de preços. 
5.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes nesse Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias uteis 
os produtos a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do objeto. 
5.6. A (s) entrega (s) do (s) produto (s) deverá (ão) ser feitas de forma parcelada, de acordo com a necessidade e 
solicitação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMO. 
5.7. O prazo para entrega do produto será de até 30 (trinta) dias corridos, contatos a partir do recebimento da nota 
de empenho e solicitação de entrega. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Efetuar a entrega dos equipamentos e materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMO, conforme consta neste Termo de Referência, em estrita 
observância das especificações técnicas do presente Termo e da Proposta; 

6.2. Comunicar à Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos 
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.3. Os materiais a serem entregues, bem como os serviços a serem executados, deverão obedecer 
rigorosamente:  

a) Às normas e especificações contidas no presente Termo de Referência; 

b) Às prescrições e recomendações do fabricante. 

6.4. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite 
a execução do objeto; 

6.5. A contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto contratado mesmo após o 
término de sua duração; 

6.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer 
outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato; 

6.7. A contratada deverá manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1.  A Secretaria Municipal de Administração – SEMAD/PMO obriga-se a:  
7.1.1. Comunicar a CONTRATADA do respectivo item todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a entrega 
do objeto;  
7.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela licitante vencedora com 
relação ao item objeto do certame;  
7.1.3. Efetuar o (s) pagamento (s) a (s) licitante (s) vencedora (s) até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação 
de nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelos fiscais; 
7.1.4. Assegurar de que o preço final do material está compatível com aqueles praticados no mercado de forma a 
garantir que são vantajosos para o município;  
7.1.5. Rejeitar no todo ou em parte, o material que a licitante vencedora do respectivo item entregar em desacordo 
com as especificações desse termo de referência e seus anexos;  
7.1.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
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especificações constantes desse Termo de Referência, do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
7.1.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, nos prazos estipulados pela Administração; 
7.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado, que aplicará as sanções administrativas quando cabíveis, assegurando-se à 
CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório; 
7.1.9. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos, efetuando as retenções de tributos, quando cabível; 
7.1.10. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser 
solicitados pelo representante designado pela CONTRATADA; 
7.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 
que:  
8.1.1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  
8.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
8.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
8.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
8.1.5. Cometer fraude fiscal; 
8.1.6. Não mantiver a proposta. 
8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
8.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante;  
8.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  
8.2.3. Multa compensatória de 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto;  
8.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
8.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual 
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;   
8.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento pelo prazo de 
até cinco anos;  
8.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados;  
8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 
profissionais que:  
8.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
8.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados.  
8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  
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8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade.  
8.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos sites responsáveis. 
 

9. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO: 
9.1. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança, constando de 
forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o nome e número da conta corrente em que 
o crédito deverá ser efetuado. 
9.2. Emitir nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Oiapoque CNPJ nº º 05.990.445/0001-80, caso recurso 
do tesouro municipal, constando no detalhamento as indicações de marca, fabricante, modelo, tipo, procedência 
e prazo de garantia/validade. 
9.3. A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que 
cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

9.3.1. Certidão de regularidade com o FGTS; 

9.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal; 

9.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

9.3.4. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei. 

9.4. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela licitante vencedora, no Setor de Protocolo da 
SEMAD, situado na Rua Joaquim Caetano da silva, 420, centro, Oiapoque- AP. 

9.5. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital e nesse Termo 
de Referência ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a licitante apresentará novo documento 
de cobrança, não configurando atraso no pagamento. 

9.6. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em até 30 (trinta) dias corridos após o atesto 
do documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização da entrega do (s) produto (s). 

10. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR: 
10.1. Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação. 
10.2. Não estar impedido de contratar com nenhuma das esferas da Administração Pública. 
10.3. Não esteja sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
10.4. Não tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 
11. DA FISCALIZAÇÃO: 
11.1. Será designado comissão de fiscalização de 03 (três) servidores para o recebimento dos materiais/produtos. 
11.2. A entrega dos Produtos será acompanhada e fiscalizada por servidores da Secretaria Municipal de 
Administração - SEMAD/PMO, os quais deverão atestar os documentos, quando comprovado o fiel e correto 
fornecimento dos produtos solicitados para fins de pagamento; 
11.3. A Secretaria Municipal de Administração poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos fornecidos, caso 
estejam em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou na proposta; 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13.1. Por se tratar de Registro de preços nesta fase fica dispensada a indicação orçamentaria, estando obrigatória 
a sua inserção antes da assinatura do contrato ou outro instrumento hábil, conforme dispõe o art. 7º, § 2º do 
Decreto N.7.892/2013. 
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14. DA VIGÊNCIA: 

14.1. A Ata de Registro de Preços – (ARP), terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, 
observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, vedada sua prorrogação. 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. As partes elegem o foro da cidade de Oiapoque/AP, para dirimir eventuais conflitos que possam surgir 
durante a execução do contrato. 

 
Oiapoque/AP, XX de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rosangela Evangelista da Silva 
Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 201/2021 – PMO 
 

Murilo Luiz Rodrigues Fortaleza 
Membro da Comissão de Compras 

Portaria nº 01/2021 – SEMFAZ/PMO 
 

Clerison Narciso Santana 
Gerente de Gestão Material e Patrimônio/SEMAD 

Decreto nº 035/2021 – PMO 
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ANEXO I A – DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS 

 

METERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade Unidade 

1 Alfinete  para mapas, cores variadas (caixa com 50 und) 1000 Caixa 

2 
Almofada carimbo, material caixa plástico, tamanho 4,50 x 1,80, cor 
azul, tipo entintada. 

500 Unidade 

3 
Almofada carimbo, material caixa plástico, material almofada esponja 
absorvente revestida de tecido, tamanho nº 3, cor vermelha, tipo 
entintada 

500 Unidade 

4 
Almofada carimbo, material caixa plástico, tamanho nº 3, cor preta, 
tipo entintada, comprimento 120 mm, largura 90 mm 

500 Unidade 

5 
Apagador quadro branco, material base feltro, material corpo acrílico, 
comprimento 17 cm, largura 5cm, altura 10 cm, características 
adicionais estojo com compartimento para 2 pincéis 

1000 Unidade 

6 
Apontador lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, tamanho 
pequeno, quantidade furos 1, características adicionais sem depósito 

1000 Unidade 

7 Balão colorido 7.0, pacote com 50 unidades 500 Pacote 

8 Balão colorido (modelo tripa) canudo, pacote com 50 unidades 500 Pacote 

9 
Bandeja documentos , material plástico, tipo dupla, cor fumê, 
comprimento 390 mm, largura 285 mm, altura 60 mm 500 Unidade 

10 
Barbante algodão, quantidade fios 8 un, acabamento superficial crú, 
cor branca, rolo com 250g. 1000 Unidade 

11 
Bastão cola, composição silicone, aplicação pistola quente, 
características adicionais com 7,5 mm de diâmetro e 30 cm de 
comprimento, tipo bastão, 1 kg 

500 Kg 

12 
Bloco autoadesivo  post-it  tamanho 38 mm x 50 mm - embalagem 
com 4 unidades, nas cores amarelo, azul, verde e rosa. 

1000 Pacote 

13 
Bloco autoadesivo, tamanho aproximado 76mm x 76mm c/100fls. 
Cor amarelo. 500 Unidade 

14 Borracha bicolor 500 Unidade 

15 
Caderno, material celulose vegetal, quantidade folhas 96 fl, 
comprimento 275 mm, largura 200 mm, características adicionais 
folhas pautadas e capa dura 

500 Unidade 

16 
Calculadora eletrônica, número dígitos 12 un, tipo mesa, aplicação 
financeira, fonte alimentação bateria, tensão 12, características 
adicionais sem impressão 

500 Unidade 

17 

Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1 un, 
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta AZUL, características adicionais material transparente e com 
orifício lateral, caixa com 50 unidades 

1000 Caixa 

18 

Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1 un, 
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor 
tinta PRETA, características adicionais material transparente e com 
orifício lateral, caixa com 50 unidades 

1000 Caixa 

19 
Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas 1 un, 
material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor 1000 Caixa 
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tinta VERMELHA, características adicionais material transparente e 
com orifício lateral, caixa com 50 unidades 

20 
Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor 
amarela, caixa com 12 unidades 500 Caixa 

21 
Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor 
laranja. 1000 Unidade 

22 
Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor 
rosa.  

1000 Unidade 

23 
Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor 
verde. 

1000 Unidade 

24 
Capa, material papel sulfite, comprimento 125 mm, largura 125 mm, 
características adicionais 4/4 cores, acabamento corte, vinco, 
refilado, aplicação proteção CD/DVD, gramatura 240 g/m2 

1000 Unidade 

25 
Capa, material plástico, comprimento 297 mm, cor incolor 
transparente, largura 210 mm, transmitância transparente, aplicação 
encadernação. Embalagem com 100 unidades 

1000 Pacote 

26 
Capa encadernação, material pvc - cloreto de polivinila, tipo a4, cor 
azul, formato 210 x 297 mm, espessura 0,30 mm, pacote com 100 
unidades 

1000 Pacote 

27 
Classificador, material pvc transparente, cor amarela, largura 240 
mm, características adicionais prendedor plástico , sem elástico, 
rápido, altura 340 mm.  

1000 Unidade 

28 Clips galvanizado caixa com 500 gr. nº. 2.0. 500 Caixa 

29 Clips galvanizado caixa com 500 gr. nº. 3.0 500 Caixa 

30 Clips galvanizado caixa com 500 gr. nº. 4.0 500 Caixa 

31 
Cola, composição base água, cor branca, aplicação papel e madeira, 
tipo líquido, embalagem com 1 kg 

500 Unidade 

32 
Cola, composição resina sintética, cor incolor, aplicação isopor, tipo 
líquida, caixa com 12 unidades de 90g 

500 Caixa 

33 Cola plástica - branca frasco com 90gr, 1000 unidade 

34 Colchete nº 03  em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

35 Colchete nº 05 em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

36 Colchete nº 08 em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

37 Colchete nº 10 em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

38 Colchete nº 12 em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

39 Colchete nº 15 em aço latonado, niquelado, caixa com 72 unidades 500 Caixa 

40 
Corretivo fita, material base de poliacrilato, comprimento 10 m, 
largura 4,20 mm, aplicação apagar caneta esferográfica 

1000 Unidade 

41 Envelope A4 amarelo ouro kraft 22 x 32 cm 250 unidades 1000 Pacote 

42 Envelope para convite branco, caixa c/ 100 un 1000 Pacote 

43 
Espiral para encadernação tamanho 7 mm, pacote com 100 
unidades 

500 Pacote 

44 Espiral  encadernação 12mm, pacote com 100 unidades 500 Pacote 

45 Espiral encadernação 17mm, pacote com 100 unidades 500 Pacote 

46 Estilete largo trava automática, lâmina 18 mm, lâmina de aço 500 Unidade 
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carbono extensível interna 

47 
Extrator de grampos em aço inox, med. Aprox. 1,5cm de largura x 15 
cm de comprimento 

500 Unidade 

48 
Fita – adesiva dupla face com dimensões  aproximadas 19mm x 
30m,  

500 Unidade 

49 
Fita – adesiva transparente com dimensões aproximadas 48mm x 
100m, 

1000 Unidade 

50 Fita crepe com dimensões aproximadas 19mmx50m 500 Unidade 

51 
Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 48 mm, 
comprimento 50 m, cor branco 

500 Unidade 

52 
Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polieleno de 
baixa densidade sem adesivo. Impressa nas cores amarelo e preto 
com comprimento de 30 m. 

1000 Unidade 

53 
Caixa arquivo, material plástico corrugado, dimensão (c x l x a) 36,0 
x 13,5 x25,0 cm, cor colorido, impressão padrão, características 
adicionais com trava. 

5000 Unidade 

54 
Grampeador grande capacidade para grampear até 50 folhas de 
papel 75g/m², para ser utilizado grampos 26/6 

500 Unidade 

55 
Grampeador médio capacidade para grampear até 25 folhas de 
papel 75g/m², para ser utilizado grampos 26/6 

500 Unidade 

56 
Grampeador tipo pistola de pressão para ser utilizados grampos 
106/6 

500 Unidade 

57 
Grampo para grampeador modelo 26/6, caixa com 5.000 unidades, 
galvanizado prata 500 Caixa 

58 Grampo para pistola de pressão 106/6 (caixa c/5000 und) 500 Caixa 

59 
Grampo Trilho Encadernador, Material Plástico, Comprimento 300 
Mm, Tipo Garra, Cor Branca, pacote com 50 unidades. 

500 Pacote 

60 Lápis nº 02 com revestimento preto, caixa com 144und 500 Caixa 

61 Lápis de cor caixa c/12 cores 500 Caixa 

62 Lapiseira de grafite nº 0,5mm 500 Unidade 

63 
Liga amarelo em látex forma circular, super resistente. Composição: 
borracha natural. Pacote com 500 g. 

500 Pacote 

64 
Livro ata sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício. Capa 
dura de cor preta, com 100 folhas. 

500 Unidade 

65 
Livro ata sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício. Capa 
dura de cor preta, com 200 folhas. 

500 Unidade 

66 

Livro protocolo, quantidade folhas 100 un, comprimento 220 mm, 
largura 155 mm, tipo capa dura, características adicionais impressão 
ofsete, duas faces, cor preta, material capa papelão, gramatura 
folhas 75 g/m2. 

1000 Unidade 

67 
Molha-dedos, material base plástico, material tampa plástico, 
material carga massa, tamanho 12, validade carga 1 ano, 
características adicionais contém glicerina e não mancha. 

5000 Unidade 

68 Papel 40kg a4 branco 50 fls 120g 420mmx 297mm. 1000 Pacote 

69 
PAPEL A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g m2, embalagem 
contendo 1resma com 500 folhas, caixa com 10 resmas.  

1000 Caixa 

70 
Papel A4 colorido medindo 210x297mm, gramatura 75g/m², pacote 
contendo 500 folhas 

500 Pacote 
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71 
Papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, 
tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor preta. 
Caixa com 100 und. 

500 Caixa 

72 Papel kraft a3 200g pacote com 30 folhas. 500 Pacote 

73 
Papel flip chart, material papel reciclado, gramatura 75 g/m2, 
dimensões 960 x660 mm, cor branco, pacote com 50 folhas. 

500 Pacote 

74 
Papel Paraná papelão, material papel reciclado, cor cinza, espessura 
2,10 mm, comprimento 1.000 mm, largura 800 mm, tipo papelão 
paraná, aplicação capa de livro. 

1000 Unidade 

75 
Pasta arquivo, tipo az, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 
mm, cor preta, prendedor interno ferragem removível, características 
adicionais revestida dentro e fora de plástico duro/acabamento. 

5000 Unidade 

76 
Pasta classificador em pvc transparente, com caneleta inteira 
medidas aproximadas 250mm x 350mm,   500 Unidade 

77 
Pasta Arquivo, Material Polipropileno, Tipo Abas E Elástico, Cor 
Variada, Gramatura 180 G/M2, Tamanho Ofício. 

500 Unidade 

78 
Pasta plástica transparente em "L”, medindo aprox. 32 cm de 
comprimento x 22 cm de largura,  incolor transparente. 

1000 Unidade 

79 
Pasta arquivo, material papelão reciclado, tipo suspensa pendular, 
largura 240mm, altura 360 mm, cor natural, gramatura 350 g/m2, 
características adicionais3 visor/ haste plástica/ etiqueta. 

3000 Unidade 

80 Percevejo latonado cabeça redonda nº 2.  caixa com 100 unidades. 500 Caixa 

81 

Perfurador 2 furos estrutura de metal, com capacidade de até 30 
folhas de papel com gramatura 75g/m², margeador escala para 
ajuste de formato de p.,trava de segurança, disco de apoio, 
apresentando garantia de qualidade. 

500 Unidade 

82 Pincel atômico na cor azul caixa com 12 unidades. 500 Caixa 

83 Pincel atômico  na cor preta, caixa com 12 unidades. 500 Caixa 

84 Pincel atômico  na cor vermelha, caixa com 12 unidades. 500 Caixa 

85 

Pincel quadro branco / magnético, material plástico reciclado, 
material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul, características 
adicionais cilíndrico, caixa com 12 unidades. 

500 Caixa 

86 
Pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta 
feltro, tipo carga recarregável, cor preta, características adicionais 
ponta retrátil 6 mm, caixa com 12 unidades. 

500 Caixa 

87 
Pincel quadro branco / magnético, material plástico, material ponta 
feltro, tipo carga descartável, cor vermelho, caixa com 12 unidades. 

500 Caixa 

88 
Pistola para aplicação de cola quente, material plástico com bico 
aplicador e gatilho, tensão 110/220v, características adicionais 
utilizar bastão fino. 

500 Unidade 

89 
Placa Isolante, Tipo Comum, Tipo Miolo Isopor, Comprimento 100 
Cm, Largura 50 Cm, Espessura 25 Mm. 

500 Unidade 

90 
Porta-caneta, material poliestireno, largura 170 mm, altura 90 mm, 
aplicação escritório, cor transparente. 

500 Unidade 

91 
Prancheta Portátil, Material Acrílico, Comprimento 233 Mm, Largura 
320 Mm, Espessura 3 Mm, Cor Fumê, Características Adicionais 
Com Prendedor Niquelado. 

500 Unidade 

92 
Régua Escritório, Material Acrílico, Comprimento 30 Cm, Graduação 
Centímetro/ Milímetro, Tipo Material Rígido, Cor Cristal, 
Características Adicionais Transparente/Largura De 3,5 Cm. 

400 Unidade 
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93 
Régua Escritório, Material Acrílico, Comprimento 50 Cm, Graduação 
Centímetro/ Milímetro, Tipo Material Rígido, Cor Cristal, 
Características Adicionais Largura 30mm. 

400 Unidade 

94 

Suporte para copo, material plástico, capacidade 100 copos, 
componentes base dispensador/bocal saída/cilindro transparente, 
características adicionais sistema poupa copo/alavanca 
acionamento/caixa 24, 5, aplicação copo descartável plástico 200 ml, 
dimensão 50 x 19 x 16 cm, cor branca 

500 Unidade 

95 
Tesoura multiuso  aproximadamente 21 cm, cabo anatômico, corte 
super preciso, em aço inoxidável de boa qualidade e durabilidade. 200 Unidade 

96 
Giz cera, material cera plástica com corante atóxico, cor variadas, 
tamanho grande, espessura grossa, caixa com 12 unidades 

500 Caixa 

97 
Tinta guache, composição resina vinícola/água/pigmento/cargas e 
conservante, cor diversas, características adicionais conjunto c/ 6 
frascos de 15 ml cada. 

500 Unidade 

98 Tinta para carimbo na cor azul, frasco com 40ml 500 Unidade 

99 Tinta para carimbo na cor preta, frasco com 40ml 500 Unidade 

100 Tinta para carimbo, na cor vermelha, frasco com 40ml 500 Unidade 

101 Pilhas palito, AAA , Pacote com 2 unidades 500 Pacote 

102 Pilhas comum AA, Pacote com 4 unidades 500 Pacote 

103 

Disco compacto - cd/dvd, tempo duração 120 min, tipo gravável/ 
dvdr, características adicionais embalagem tipo envelope de papel, 
velocidade gravação 16x, capacidade dvd rom 4.7 gb, pacote com 
100 unidades 

500 Pacote 

104 
Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 15 cm, características 
adicionais tipo escolar com ponta arredondada. 

300 Unidade 

105 Papel camurça cores variadas, tamanho 40 x 60cm 500 Unidade 

106 
Papel cartão, material 100% fibra de algodão, gramatura 810 g/m2, 
largura 80cm, cores variadas, comprimento 120 cm, características 
adicionais ph neutro com reserva alcalina. 

500 unidade 

107 
Papel fotográfico autoadesivo, tamanho A4, cor branco, pacote com 
50 folhas 

500 Pacote 

108 Rebitadeira alicate rebitador arrebitador 4 bicos 40 rebites 2 unidade 

109 
Rebite pop, material alumínio, tipo repuxo, diâmetro corpo 4 mm, 
comprimento 10 mm, caixa com 1000 unidades 

10 caixa 

110 cola - adesivo araldite profissional 90 min. 23g 50 unidade 

 
 

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 

Item Descrição Quantidade 
Unidade de 

medida 

111 

Água sanitária, para limpeza geral, bactericida e germicida, 
embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade.1 litro 

10000 Unidade 

112 Álcool em gel 500 g 10000 Unidade 

113 Álcool  etílico líquido, frasco 1lt  10000 Unidade 

114 Avental, confeccionando em poliuretano impermeável, cor branca. 5000 Unidade 
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115 
Balde, material plástico, capacidade de 12 litros, material alça arame 
galvanizado. Cor preto; 

500 Unidade 

116 
Balde, material plástico, capacidade de 20 litros, material alça arame 
galvanizado. Cor preto; 

500 Unidade 

117 
Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração 
teor 1% de cloro ativo 

5000 Unidade 

118 
Desentupidor pia, material borracha flexível, cor preta, altura 7 cm, 
diâmetro11 cm, material cabo madeira, comprimento cabo 10 cm 

500 Unidade 

119 
Solução limpeza multiuso, composição básica água sanitária, 
alvejante e desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação limpeza 
geral, característicasadicionais tampa dosadora de fluxo, 1 litro 

5000 Unidade 

120 Odorizador de ambiente aerosol cheirinho e talco com 360ml 5000 Unidade 

121 Detergente líquido neutro, para limpeza em geral, frasco de 500 ml. 5000 Unidade 

122 
Escova ‘’lava roupa’’, cerdas em fio nylon, base de plástico resistente, 
formato oval. 

1000 Unidade 

123 
Escova Limpeza, Material Corpo Plástico, Material Cerdas 
Polipropileno, Características Adicionais Copo Plástico, Aplicação 
Vaso Sanitário 

1000 Unidade 

124 
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material 
cepa madeira, comprimento cepa 40 cm, comprimento cerdas mínimo 
9 cm, características adicionais com cabo rosqueado, tipo gari; 

1000 Unidade 

125 Esponja de lã de aço multiuso, pacote com 08 esponjas. 1000 pacote 

126 
Esponja Limpeza, Material Fibra Sintética, Formato Retangular, 
Abrasividade Alta, Aplicação Utensílios Domésticos, Características 
Adicionais Dupla Face; 

10000 Unidade 

127 
Flanela para limpeza,100% algodão flanelado, cor branca, tamanho 
40x60cm; 

5000 Unidade 

128 
Flanela para limpeza,100% algodão flanelado, cor laranja, tamanho 
40x60cm; 

5000 Unidade 

129 Fósforo Com 400 Palitos 1000 Unidade 

130 
Inseticida aerossol ação total com óleo de eucalipto 360ml. kit com 4 
unidades. 

500 kit 

131 Limpa alumínio, frasco plástico de 500ml. 5000 Unidade 

132 Limpa vidro, frasco plástico de 500ml. 5000 Unidade 

133 Lustra móveis, fraco plástico de 200ml, fragrância lavanda. 5000 Unidade 

134 Luva Látex para limpeza pesada, tamanho G (par); 5000 par 

135 Luva Látex para limpeza pesada, tamanho M(par) 5000 par 

136 Luva descartável em vinil transparente, caixa c/100unid tamanho M 5000 Caixa 

137 Luva descartável em vinil transparente, caixa c/100unid tamanho G 5000 Caixa 

138 
Máscara cirúrgica com elástico, descartável com fixação auricular de 
elástico caixa com 50 und; 1000 Caixa 

139 
Pá coletora lixo, material coletor zinco galvanizado, material cabo 
madeira, comprimento cabo 80 cm, comprimento 28 cm, largura 28 
cm, aplicação limpeza, modelo sem tampa. 

1000 Unidade 

140 
Pano limpeza, material algodão cru, comprimento 85 cm, largura 60 
cm, características adicionais chão, tipo saco 1000 Unidade 
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141 
Papel higiênico, material celulose virgem, largura 10 cm, cor branca, 
características adicionais picotado, folha simples; fardo com 64 rolos. 5000 Unidade 

142 
Papel higiênico, material celulose vegetal, comprimento 300 m, 
largura 8 cm, tipo folha simples, cor branca, fardo com 8 unidades. 5000 Fardo 

143 
Pedra sanitária com ação aromatizante, fragrância lavanda ou pinho, 
sachê de 35gr, com suporte plástico. 500 Unidade 

144 
Dispenser Papel Higiênico, Material Base Plástico Abs, Cor Branco, 
Aplicação Papel Intercalado, Altura 30 Cm, Largura 25 Cm, 
Profundidade 12 Cm, Peso Aproximado 650 G; 

500 Unidade 

145 
Dispenser Higienizador, Material Plástico Abs, Capacidade 800 Ml, 
Tipo Fixação parede, Cor Branca, Aplicação Mãos, Características 
Adicionais Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido. 

500 Unidade 

146 

Suporte para papel toalha interfolhado: dispenser para 02 ou 03 
dobras, confeccionado em material plástico resistente, na cor branca. 
sistema de fechamento exclusivo que dispensa chaves. visor central 
transparente.com capacidade mínimas de dimensões para folhas de 
22 x 20,7 cm. 

500 Unidade 

147 
Rodo com base de alumínio medindo 30cm, borracha em EVA dupla 
fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira forrado 
com plástico, com rosca plástica na ponteira. 

500 Unidade 

148 
Rodo com base de alumínio medindo 50cm, borracha em EVA dupla 
fixa, com suporte de rosca plástico rebitado, cabo de madeira forrado 
com plástico, com rosca plástica na ponteira. 

300 Unidade 

149 
Rodo para pia com base de plástico medindo 15cm, borracha fica e 
cabo em poliuretano. 

300 Unidade 

150 
Sabão em barra, embalado em caixas com 50 unidades, barras de 
200gr 

500 Caixa 

151 Sabão em pó, perfumado, embalado em caixa  de 500gr 5000 unidade 

152 

Sabonete líquido pronto para uso, para limpeza das mãos, fragrância 
erva doce, líquido cremoso, tipo refil para saboneteira dosadora, com 
bico dosador e válvula contra vazamento, embalado em caixa de 
papelão contendo uma bolsa de plástico com volume de 800ml 

5000 Unidade 

153 
Saco plástico para lixo comum, reforçado, mínimo de 10 microns, cor 
preto ou azul, capacidade 200 lt, embalado em pacote com 100 sacos 
medindo 75cmX105cm 

5000 Pacote 

154 
Saco plástico para lixo comum, reforçado, mínimo de 10 microns, cor 
preto ou azul, capacidade 100 lt, embalado em pacote com 100 sacos 
medindo 75cmX105cm 

5000 Pacote 

155 
Saco plástico para lixo comum, reforçado, mínimo de 6 microns, cor 
preto ou azul, capacidade 50 lt, embalado em pacote com 100 sacos 5000 Pacote 

156 
Saco plástico para lixo comum, reforçado, mínimo de 6 microns, cor 
preto ou azul, capacidade 30 lt, embalado em pacote com 100 sacos 5000 Pacote 

157 
Saco plástico para lixo comum, reforçado, mínimo de 6 microns, cor 
preto ou azul, capacidade 15 lt, embalado em pacote com 100 sacos 5000 Pacote 

158 
Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor branca, embalagem 
plástica com 02 rolos de 60 toalhas medindo 20x22cm 5000 Pacote 
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159 

Toalha de papel, tipo interfolhado em 2 dobras, folha simples, branca, 
absorvente, gofrado, sem odor para uso em dispenser, embalado em 
fardo com 1000 folhas, gramatura 20 x 21. 

5000 Fardo 

160 
Vassoura, material cerdas piaçava, material cepa chapa de aço, 
comprimento cepa 21 cm, características adicionais com cabo 
madeira 

2000 Unidade 

161 
Lixeira, material polipropileno reforçado, capacidade 15 L, tipo tampa 
e pedal 

1000 Unidade 

162 
Lixeira, material plástico, capacidade 30 L, tipo com tampa e pedal, 
altura 45cm, cor branca, largura 35 cm 

1000 Unidade 

163 
Lixeira, material polietileno alta densidade, capacidade 50 l, tipo com 
tampa plástica acionada por pedal 

1000 Unidade 

 
 

MATERIAL DESCARTAVEL 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. UND. 

164 
Colher de plástico descartável; cor branca; aplicação refeição, pacote 
com 50 unidades; 

5000 pacote 

165 
Copo plástico descartável para café; capacidade para 50 ml; cor 
branco; pacote com 100 unidades; aprovado pela ABNT. 

5000 pacote 

166 
Copo descartável, material plástico, capacidade 150 ml, aplicação 
água, caixa com 2.500 unidades. 

1000 caixa 

167 
Copo plástico descartável; capacidade para 200 ml; pacote com 100 
unidades; cor branca; aprovado pela ABNT. 5000 pacote 

168 
Faca de plástico descartável; pacote com 50 unidades; aprovada 
pela ABNT. 

5000 pacote 

169 
Garfo de plástico descartável; cor branca; pacote com 50 Unidades; 
aprovado pela ABNT. 5000 pacote 

170 
Prato de plástico descartável poliestireno raso; 21 cm; pacote com 10 
unidades; aprovado pela ABNT. 10000 pacote 

171 
Prato de plástico descartável, poliestireno fundo; 15cm; pacote com 
10 unidades; aprovado pela ABNT. 10000 pacote 

172 
Prato de plástico descartável, poliestireno raso cor branca; 15cm; 
pacote com 10 unidades; aprovado pela ABNT. 

10000 pacote 

173 
Saco para hot dog, branco, material plástico , embalagem com 100 
unidades 

5000 Pacote 

174 
Saco para pipoca, branco, medindo aproximado 7CM X 15CM 
FECHADO, embalagem com 500 unidades 

5000 Pacote 
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