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Razão Social: FJR COMÉRCIO EIRELI 

CNPJ : 30.381.078/0001-64 

Endereço: Praça Guilhermino Brito n° 2890 - CEP: 65.670-000 — Centro — Paraibano/MA 

Telefone: (98) 9.8854-6604 

Banco: Banco do Brasil Agência: 4420-2 Conta Corrente: 34117-7 

Banco: Banco Bradesco Agência: 2358-2 Conta Corrente: 219117-2 

Dados do Signatário 

Nome: Firmino Marques da Silva Neto Cargo: Proprietário 

I\~nalidade: Brasileiro Identidade: 095811698-9 CPF: 001.682.523-33 

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD V. UNIT V.TOTAL 

1 
Almofada para carimbo n° 03 O produto deverá apresentar pigmentação 
preta e respeitar as seguintes dimensões mínimas: 6,7 cm x 11 cm. UNI) 100 R$ 19,25 R$ 1.925,00 

2 
Apagador para quadro branco. Produzido com base em plástico reforçado 
e feltro super macio resistente com refil substituível. UND 500 R$ 18,25 R$ 9.125,00 

3 
Aplicador de cola quente grande. Produzido em resina termoplástica azul e 
componentes metálicos, potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 
meses. 

UND 100 R$ 41,97 R$ 4.197,00 

4 
Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em resina termoplástica azul 
e componentes metálicos, potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 
meses 

UND 100 R$ 35,63 R$ 3.563,00 

5 Apontador de lápis atóxico simples UND 1000 R$ 2,72 R$ 2.720,00 

6
Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. Confeccionado em 
resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono temperado de alta 
resistência e ângulo de corte preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 em 
x 1,5 cm, cores sortidas. com selo do Inmetro; 

UND 4.000 R$ 4,90 R$ 19.600,00 

7
Balão de festa liso confeccionado em látex tamanho n.° 07. Formato pera 
e embalagem com 50 unidades. Distribuir a quantidade total igualmente 
pelas cores: amarela, azul, branca, laranja, marrom, rosa, verde e 
vermelha. 

PCTS 
DE 

CADA 
500 R$ 10,08 R$ 5.040,00 

8 
Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas superficies 

UND 10.000 R$ 0,55 R$ 5.500,00 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-8 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 f E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 

  DISTRIBUIDORA 

FOLHA nO 

  

COMÉRCIO EIRELI 

Rubrica 
  

“Proposta de Preços” 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA 

  

Razão Social: FIR COMÉRCIO EIRELI 
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Banco: Banco do Brasil Agência: 4420-2 Conta Corrente: 34117-7 
  

  Banco: Banco Bradesco Agência: 2358-2 Conta Corrente: 219117-2     
Dados do Signatário 
  

Nome: Firmino Marques da Silva Neto Cargo: Proprietário 
  
  

    
NBnalidade: Brasileiro Identidade: 095811698-9 CPF: 001.682.523-33 
  

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

  

      
  

  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND | QTD | V.UNIT V.TOTAL 
Almofada para carimbo nº 03 O produto deverá apresentar pigmentação 

1 preta e respeitar as seguintes dimensões mínimas: 6,7 cm x 11 cm. UND 100 R$ 19,25 R$ 1.925,00 

  

Apagador para quadro branco. Produzido com base em plástico reforçado 

2 e feltro super macio resistente com refil substituível. UND 500 RS 18,25 R$ 9.125,00 

  

Aplicador de cola quente grande. Produzido em resina termoplástica azul e 

  

  

3 componentes metálicos, potência 07 W:; bivolt; garantia mínima de 12| UND 100 R$41,97 R$ 4.197,00 

meses. 

E) Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em resina termoplástica azul 
4 e componentes metálicos, potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12| UND 100 R$ 35,63 R$ 3.563,00 

meses 

5 Apontador de lápis atóxico simples UND | 1000 R$ 2,72 R$ 2.720,00 
  

    
Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. Confeccionado em 

  

  

6 resinas termoplásticas e lâmina de aço carbono temperado de alta UND | 4.000 R$ 4,90 R$ 19.600,00 
resistência e ângulo de corte preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 cm 
x 1,5 em, cores sortidas. com selo do Inmetro; 

Balão de festa liso confeccionado em látex, tamanho n.º 07. Formato pera PCTS 

i/ e embalagem com 50 unidades. Distribuir a quantidade total igualmente DE 500 RS 10,08 R$ 5.040,00 
pelas cores: amarela, azul, branca, laranja, marrom, rosa, verde e CADA 

vermelha. 

8 UND |10.000 R$ 0,55 R$ 5.500,00           Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas superfícies 
  

FJR Comercio Eireli | CNPJ: 30.381.078/0001-64 | Insc. Estadual: 12.681.260-8| Insc. Municipal: 35858 

Endereço: Praça Guilhermino Brito nº: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 
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g Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex natural.Produto deverá 
ser atóxico com selo do Inmetro; formato retangular: 6 cm x 4 cm x 2 cm 
(cxlxa). 

UND 5.000 R$ 2,07 R$ 10.3 50,00 

10 

Caderno universitário uma matéria (1 x 1). O item deverá ser pautado, em 
espiral e capa dura; conter 100 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em esquadro; cantos 
conforme padrão do fabricante. 

UND 5.000 R$ 12,63 R$ 63.150 00 

11 

Caderno universitário dez matérias ( I 0x I). O item deverá ser pautado, em 
espiral e capa dura; conter 200 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em esquadro; cantos 
conforme padrão do fabricante. 

UND 6000 R$ 15,30 R$ 91.800,00 

12 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item deverá apresentar miolo 
costurado, capa e contracapa confeccionada em papelão e papel offset e 
interior em folhas pautadas de gramatura mínima 56 g/m2. O produto deve 
atendera norma ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm x 
275 mm. 

UND 6000 R$ 11,30 R$ 67.800,00 

13 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item deverá ter capa flexível 
em cartão duplex com gramatura mínima de 250 g/m2 e folhas internas com 
56 ghn2; papel branco. Acabamento em espiral de arame estanhado de 0,80 
mm . O material deverá estar de acordo com as normas da ABNT. 
Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

UND 5.000 R$ 11,30 R$ 56.500,00 

14 

Caneta esferográfica com carga removível na cor azul. Escrita média 
(1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa com furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço unifonne sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no 
prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

CX 300 R$ 46,63 R$ 13.989,00 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 I E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 
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9 Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex natural.Produto deverá | UND | 5.000 R$ 2,07 R$ 10.350,00 

ser atóxico com selo do Inmetro; formato retangular: 6 cm x 4 em x 2 cm 
(cexlxa). 
  

Caderno universitário uma matéria (1x1). O item deverá ser pautado, em 

espiral e capa dura; conter 100 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m? não devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 

10 cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em esquadro; cantos UND 5.000 R$ 12,63 R$ 63.150,00 

conforme padrão do fabricante. 

  

Caderno universitário dez matérias (10x). O item deverá ser pautado, em 

espiral e capa dura; conter 200 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m? não devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 

"1 cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em esquadro; cantos | Nr 6000 R$ 15,30 É É E R$ 91.800,00 
conforme padrão do fabricante. 

  

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item deverá apresentar miolo 

costurado, capa e contracapa confeccionada em papelão e papel offset e 
interior em folhas pautadas de gramatura minima 56 g/m?. O produto deve 

12 | atender a norma ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mmx| UND | 6000 | R$11,30 R$ 67.800,00 
275 mm. 

  

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item deverá ter capa flexível 

em cartão duplex com gramatura mínima de 250 g/m? e folhas internas com 
56 g/m?; papel branco. Acabamento em espiral de arame estanhado de 0,80 

13 mm . O material deverá estar de acordo com as normas da ABNT. UND 5.000 

Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. R$11,36 R$:55.500,00 

  

  
Caneta esferográfica com carga removível na cor azul. Escrita média 
(1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 

Tampa com furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
OQ em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 

possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 

14 tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no CX 300 R$ 46,63 R$ 13.989,00 
prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades.             
    

FJR Comercio Eireli | CNPJ: 30.381.078/0001-64 | Insc. Estadual: 12.681.260-8| Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito nº: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 | E-mail: distribuidorafjr(o gmail.com 
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15 

Caneta esferográfica com carga removível na cor preta. Escrita média 
( I ,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa corn furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no 
prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

CX 300 

i - -- ` "`'  J 

R$ 13.989,00 R$ 46,63 

16 

Caneta esferográfica com carga removível na cor vermelha. Escrita média 
( I ,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa com furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no 
prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

CX 100 R$ 46,63 R$ 4.663,00 

17 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores (amarelo, azul claro, azul 
escuro, cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, verde escuro, vermelho, 
marrom e preto). Pincéis confeccionados em polipropileno com tampa 
antiasfixiante. e tinta à base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada fornecida pelo fabricante 
contendo 05 estojos. Dimensões mínimas do item: 125 mm de 
comprimento e 10 mm de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster com 2,0 
mm. 

EST 1000 R$ 46,63 R$ 46.630,00 

Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno opaco; ponta de 3 a 5 
rnm; tinta na cor amarela. UND 3.000 R$ 4,69 R$ 14.070,00 

19 
Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 1.0mm. Própria para 
escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool. UND 500 R$ 8,61 R$ 4.305,00 

20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores diversas FOLHAS 1000 R$ 2,78 R$ 2.780,00 

21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m2. Dimensões nominais 
mínimas: 50 x 66 cm. Pacote com 100 folhas. CX 100 R$ 61,67 R$ 6.167,00 

22 
Clips n.° 2/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 500 g. 

CX 1000 R$4,87 R$4.870,00 

23 
Clips n.° 4/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 500 g. 

CX 1000 R$ 6,63 R$ 6.630,00 

24 
Clips n.° 8/0 galvanizado. Embalagem com 25 und / 500 g. 

CX 500 R$ 7,03 R$ 3.5 15,00 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 ( E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 
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    Rúbfica   Caneta esferográfica com carga removível na cor preta. Escrita média 
(1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa com furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 
possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 

15 tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no Cx 300 R$ 46,63 R$ 13.989,00 

prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

  

  

Caneta esferográfica com carga removível na cor vermelha. Escrita média 
(1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. 
Tampa com furo de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda 

[a possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
16 tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no CX 100 R$ 46,63 R$ 4.663,00 

prazo de validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

  

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores (amarelo, azul claro, azul 
escuro, cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, verde escuro, vermelho, 
marrom é preto). Pincéis confeccionados em polipropileno com tampa 
antiasfixiante. e tinta à base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 

acondicionado em embalagem apropriada fornecida pelo fabricante 

17 contendo 05 estojos. Dimensões mínimas do item: 125 mm de EST 1000 R$ 46,63 R$ 46.630,00 
comprimento e 10 mm de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster com 2,0 
mm. 

  

Po) Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno opaco; ponta de 3 a 5 

  

  

  

  

  

    
mm;tintana'coramarela. UND | 3.000 RS 4,69 R$ 14.070,00 

Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 1.0mm. Própria para 
19 escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool. UND 500 R$ 8,61 R$ 4.305,00 

20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores diversas FOLHAS | 1000 R$ 2,78 R$ 2.780,00 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m?. Dimensões nominais 

21 mínimas: 50 x 66 em. Pacote com 100 folhas. CX 100 R$ 61,67 R$ 6.167,00 

Clips n.º 2/0 galvanizado.Embal 100 / 500 g. 
2 Ei galvanizado Emibalaacim coma 100 und/ 5008 cx | 1000 | R$487 R$ 4.870,00 

Clips n.º 4/0 galvanizado. Embalagem com 100 und / 500 g. 
23 CX 1000 R$ 6,63 R$ 6.630,00 

Clips n.º 8/0 galvanizado. Embal 25 und /500 g. 24 p 8 “agem com £o um 5 cx | 50 | R$703 R$ 3.515,00           
    FJR Comercio Eireli | CNPJ: 30.381.078/0001-64 | Insc. Estadual: 12.681.260-8] Insc. Municipal: 35858 

Endereço: Praça Guilhermino Brito nº: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 
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Cola colorida atóxica lavável. Produto deve apresentar bico aplicador. 
Composição em resina de PVA e conservante tipo benzoatiazol. Deverá 
conter selo do Inmetro na embalagem. Ideal para colagens, relevos 
coloridos, pintura e decorações em geral. Cada conjunto deverá conter uma 
unidade com 23 gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, verde e 
vermelho. 

CX 3.000 

-----

R$ 14,82 R$ 44.460,00 

26 

—--

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto deverá ter bico 
ergonômico contra entupimento / vazamento e apresentar fórmula à base 
d'água e PVA. Apresentará selo do Inmetro impresso na embalagem do 
produto. Cola papel, couro, tecido; sendo 100% lavável mesmo depois de 
seca. Deverá ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g do produto 
e validade minima de um ano a partir da data de entrega. 

UND 4.000 R$ 4,20 R$ 16.800,00 

Corretivo líquido à base de água 18m1 UND 600 R$ 6,45 R$ 3.870,00 

28 

Corretivo líquido à base de água em formato de caneta.Utilizado para 
correção de qualquer tipo de escrita; secagem ultrarrápida; ponta metálica; 
composição: metilciclohexano, dióxido de titânio e polímero acrilico; 
embalagem contendo no mínimo 08 ml de solução não inflamável e 
atóxica. 

UND 400 R$ 8,82 R$ 3.528,00 

29 

Etiqueta adesiva pernianente.Pacote com 25 folhas na cor branca contendo 
20 adesivos permanentes retangulares com dimensões mínimas de 25,4 x 
101,5 mm cada, totalizando 500 (quinhentas) etiquetas por pacote. PCT 100 R$ 51,97 R$ 5.197,00 

30 

Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. Confeccionado em papel 
kraft com aba e gramatura mínima de 80g/m2. UND 2.000 R$ 0,65 R$ 1.300,00 

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. Confeccionado em papel 
kraft com aba e gramatura minima de 80g/m. 

UND 4000 R$ 0,91 R$ 3.640 00 ' 

32 
Fita adesiva durex colorida.Dimensões mínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir 
o total solicitado igualmente nas seguintes cores: amarelo, azul, verde e 
vermelho. 

ROLOS 
DE 

CADA 
800 R$ 5,82 R$ 4.656,00 

33 

Fita adesiva crepe gomada.Dimensões mínimas: 36 mm x SOm. 
Composição: papel trepado tratado e adesivo à base de resina e borracha; 
acondicionada em tubetes de papelão. ROLOS 800 R$ 35,30 R$ 28.240,00 

34 

Fita adesiva transparente autocolante.Dimensões mínimas: 45 mm x 45 m. 
Composição: filme de polipropileno com adesivo à base de resina e 
borracha; acondicionada em tubetes de papelão. ROLOS 2.000 R$ 6,81 R$ 13.620,00 

35 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor amarelo.Dimensões mínimas de 400 
mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630,00 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 
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25 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve apresentar bico aplicador. 
Composição em resina de PVA e conservante tipo benzoatiazol. Deverá 

conter selo do Inmetro na embalagem. Ideal para colagens, relevos 
coloridos, pintura e decorações em geral. Cada conjunto deverá conter uma 

unidade com 23 gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, verde e 

vermelho. 

3.000 

  

R$ 14,82 R$ 44.460,00 

  

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto deverá ter bico 
ergonômico contra entupimento / vazamento e apresentar fórmula à base 
d'água e PVA. Apresentará selo do Inmetro impresso na embalagem do 

produto. Cola papel, couro, tecido; sendo 100% lavável mesmo depois de 
seca, Deverá ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g do produto 
e validade mínima de um ano a partir da data de entrega. 

4.000 R$ 4,20 R$ 16.800,00 

  

Corretivo líquido à base de água 18ml 600 R$ 6,45 R$ 3.870,00 
  

28 

Corretivo líquido à base de água em formato de caneta.Utilizado para 
correção de qualquer tipo de escrita; secagem ultrarrápida; ponta metálica; 
composição: metilciclohexano, dióxido de titânio e polimero acrílico; 

embalagem contendo no mínimo 08 ml de solução não inflamável e 

atóxica. 

400 RS 8,82 R$ 3.528,00 

  

29 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 25 folhas na cor branca contendo 
20 adesivos permanentes retangulares com dimensões mínimas de 25,4 x 

101,5 mm cada, totalizando 500 (quinhentas) etiquetas por pacote. PET 100 R$ 51,97 R$ 5.197,00 

  

30 

Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. Confeccionado em papel 
kraft com aba e gramatura mínima de 80g/m?. 2.000 R$ 0,65 R$ 1.300,00 

  

Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. Confeccionado em papel 
kraft com aba e gramatura mínima de 80g/m?. 

4000 R$ 0,91 R$ 3.640,00 

  

Fita adesiva durex colorida. Dimensões mínimas: 12 mm x 33 m. Distribuir 
o total solicitado igualmente nas seguintes cores: amarelo, azul, verde e 

vermelho. 
800 R$ 5,82 R$ 4.656,00 

  

33 

Fita adesiva crepe gomada Dimensões mínimas: 36 mm x 50m. 
Composição: papel crepado tratado e adesivo à base de resina e borracha; 
acondicionada em tubetes de papelão. 800 R$ 35,30 R$ 28.240,00 

  

34 

Fita adesiva transparente autocolante. Dimensões mínimas: 45 mm x 45 m. 
Composição: filme de polipropileno com adesivo à base de resina e 
borracha; acondicionada em tubetes de papelão. ROLOS 2.000 R$ 6,81 R$ 13.620,00 

  

35     Folha de E.V.A. modelo liso na cor amarelo.Dimensões mínimas de 400 
mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura.   FOLHAS   3.000   R$ 3,21   R$ 9.630,00 
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36 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul claro.Dimensões mínimas de 400 
mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 

L It>r~ca 

R$ 3,20 R$ 9.600,00 

37 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul escuro.Dimensões mínimas de 400 
mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630,00 

38 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 RS 3,21 R$ 9.630,00 

39 
Folha de E.V.A, modelo liso na cor branca.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 RS 3,21 R$ 9.630,00 

40 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor laranja.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 RS 3,21 R$ 9.630,00 

• 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor lilás.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630,00 

42 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor marrom.Dimensões mínimas dc 400 
mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630,00 

43 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.63 0,00 

44 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor rosa.Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.63 0,00 

45 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde bandeira.Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 RS 3,21 R$ 9.630,00 

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde musgo. Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630,00 

` 
Folha de F,.V.A. modelo liso na cor vermelha. Dimensões mínimas de 400 
mm dc largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 3.000 R$ 3,21 R$ 9.630 00 

48 Folha de E.V.A. estampada Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 
500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 1000 RS 7,82 R$ 7.820,00 

49 
Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 700 RS 782 , R$ 5. ,00474 

50 
Folha dc E.V.A. com glitter na cor verde Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 RS 7,82 R$ 5.474 00 

51 
Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 700 RS 7,82 R$ 5.474,00 
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Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul claro.Dimensões mínimas de 400   ica 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

36 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$ 3,20 R$ 9.600,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul escuro. Dimensões mínimas de 400 

37 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões mínimas de 400 mm 

38 de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor branca. Dimensões mínimas de 400 mm 

39 de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor laranja.Dimensões mínimas de 400 mm 

40 de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor lilás.Dimensões mínimas de 400 mm 

ON de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor marrom.Dimensões mínimas de 400 

42 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta. Dimensões mínimas de 400 mm 

43 de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor rosa. Dimensões mínimas de 400 mm 
44 de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde bandeira.Dimensões mínimas de 

45 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$3,21 R$ 9.630,00 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde musgo. Dimensões mínimas de 

46 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS | 3.000 R$321 R$ 9.630.00 

O Folha de E.V.A. modelo liso na cor vermelha. Dimensões mínimas de 400 

é mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS, 8.000) R$53,21 R$/9:630,00 

48 Folha de E.V.A. estampada Dimensões mínimas de 400 mm de largura x FOLHAS | 1000 R$ 7,82 R$ 7.820,00 
500 de comprimento x 2mm de espessura. 

: Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado Dimensões 
42 mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de FOLHAS | 700 R$ 7,52 R$ 5.474,00 

espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde Dimensões mínimas |. 5 
Ro de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS) 300 Ri tão R$ 5.474,00 

Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho Dimensões 

5 mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de FOLHAS) 700 R$ 7,82 R$ 5.474,00   espessura.         
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52 Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de E.V.A. com glitter na 
cor azul Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,82 R$ 5.474,00 

53 
Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões mínimas de 400 mm 
de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. FOLHAS 700 R$ 7,82 R$ 5.474,00 

54 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 8,44 R$ 4.220,00 

55 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 7,85 R$ 3.925,00 

56 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 7,85 R$ 3.925,00 

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em fonnato cilíndrico 
com comprimento igual ou superior a doze centímetros. O produto deverá 
ser macio e apresentar alto poder de cobertura, superfície lisa, uniforme e 
isenta de deformações, além de selo do Inmetro e certificação EN/71. 
Composição: ceras minerais, pigmentos homogêneos e atóxicos. 

CX 2000 R$ 8,63 R$ 17.260,00 

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 100 folhas. espaço 
de 70 mm para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 
23/10, 23/13, 9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5cm 

UND 50 R$ 127,97 R$ 6.398,50 

59 
Grampeador para 25 folhas.O produto deverá apresentar as seguintes 
caracteristicas: apoio emborrachado, corpo em aço escovado, depósito 
com face de segurança, botão de acionamento do trilho e funções prender 
/ grampear. Dimensões mínimas (C x L x A): 18 x 4 x 6,5 cm. Utiliza 
grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

UND 100 R$ 39,63 R$ 3.963 00 

60 

_j 
Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser fabricado com arame de 
aço galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 unidades. 

CX 100 R$ 10,82 R$ 1.082,00 

61 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as seguintes pigmentações: 
amarelo canário, azul, azul cobalto, canela, carmim, laranja claro, 
marrom, rosa claro, verde folha, verde oliva, vermelho, prata e preto. 
Estes serão produzidos com materiais totalmente atóxicos, madeira 
reflorestada isenta de nós - apresentando colagem perfeita, resistente e 
rígida das metades - em formato sextavado. O grafite deverá ser recoberto 
com tinta atóxica devendo possuir constituição uniforme, isento de 
impurezas, com boa pigmentação e maciez. O produto deverá ser 
certificado pelo Inmetro e conter selo FSC. Dimensões mínimas: 
comprimento: 175 mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. 
Composição básica: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. 

EST 4000 R$ 18,32 R$ 73.280,00 
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52 Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de E.V.A. com glitter na 
cor azul Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,82 R$ 5.474,00 

  

53 
Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões mínimas de 400 mm 

de largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 
FOLHAS 700 R$ 7,82 R$ 5.474,00 

  

Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 8,44 R$ 4.220,00 
  

Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 7,85 R$ 3.925,00 

  

Folha(placa) de isopor dimensões! 00cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 RS 7,85 R$ 3.925,00 

  

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em formato cilíndrico 
com comprimento igual ou superior a doze centímetros. O produto deverá 

ser macio e apresentar alto poder de cobertura, superficie lisa, uniforme e 

isenta de deformações, além de selo do Inmetro e certificação EN/71. 

Composição: ceras minerais, pigmentos homogêneos e atóxicos. 

cx 2000 R$ 8,63 R$ 17.260,00 

  

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 100 folhas. espaço 
de 70 mm para as folhas, grampos do tipo: 1/4, 3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 

23/10, 23/13, 9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5em 
50 R$ 127,97 R$ 6.398,50 

  

Grampeador para 25 folhas.O produto deverá apresentar as seguintes 

características: apoio emborrachado, corpo em aço escovado, depósito 
com face de segurança, botão de acionamento do trilho e funções prender 
/ grampear. Dimensões mínimas (Cx L x A): 18x 4x 6,5 cm. Utiliza 

grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 2418. 

UND 100 R$ 39,63 R$ 3.963,00 

  

60 Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser fabricado com arame de 
aço galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 unidades. 

Cx 100 R$ 10,82 R$ 1.082,00 

  

61     
Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as seguintes pigmentações: 
amarelo canário, azul, azul cobalto, canela, carmim, laranja claro, 

marrom, rosa claro, verde folha, verde oliva, vermelho, prata e preto. 

Estes serão produzidos com materiais totalmente atóxicos, madeira 
reflorestada isenta de nós - apresentando colagem perfeita, resistente e 
rígida das metades - em formato sextavado. O grafite deverá ser recoberto 
com tinta atóxica devendo possuir constituição uniforme, isento de 

impurezas, com boa pigmentação e maciez. O produto deverá ser 
certificado pelo Inmetro e conter selo FSC. Dimensões mínimas: 
comprimento: 175 mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. 

Composição básica: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada.   EST   4000   RS 18,32 R$ 73.280,00   
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62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em madeira reflorestada, 
apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite 
de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o 
apontamento, o qual deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis, a barra interna de grafite deverá possuir constituição uniforme e 
sem impurezas. certificado pelo Inmetro, contendo selo FSC; dimensões 
mínimas: comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 7,2 mm, diâmetro do 
grafite: 2,0mm. Composição básica: material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada; graduação do grafite: n° 2B. A caixa deverá conter 144 
unidades do produto. 

CX 150 R$ 56,90 R$ 8.535,00 

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. UND 1000 R$ 10,48 R$ 10.480,00 

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UND 1000 R$ 10,48 R$ 10.480,00 

65 

Marcador para quadro branco na cor vermelha. Produto descartável para 
uso restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: 
ponta de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UND 500 R$ 10,48 R$ 5.240,00 

6

Massa para modelar. Produto de uso escolar — não deve manchar as mãos, 
deverá ser atóxico e antialérgico - disponibilizado em forma sólida e 
maleável. Estojo deverá conter doze cores do tipo fosca que podem ser 
reutilizadas (não endurece), totalizando 90g. O mesmo deverá estar de 
acordo com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do Inmetro impresso 
na embalagem. Validade mínima 06 (seis) meses. 

CX 1000 R$ 9,97 R$ 9.970,00 

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples com gramatura e 
dimensões minimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050 00 
' 

68 
Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050,00 

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/mz e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050 00 
' 

70 
Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m' e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050 00 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 I Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
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62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em madeira reflorestada, 

apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite 
de maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra durante o 

apontamento, o qual deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não 
laváveis. a barra interna de grafite deverá possuir constituição uniforme e 
sem impurezas. certificado pelo Inmetro, contendo selo FSC; dimensões 
mínimas: comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 7,2 mm, diâmetro do 
grafite: 2,0mm. Composição básica: material cerâmico, grafite e madeira 
reflorestada; graduação do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 144 

unidades do produto. 

cx 150 RS 56,90 

    

R$ 8.535,00 

  

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 

corantes, resinas, solventes e aditivos. 1000 R$ 10,48 R$ 10.480,00 

  

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto descartável para uso 
restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 

de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

1000 R$ 10,48 R$ 10.480,00 

    
65 

Marcador para quadro branco na cor vermelha. Produto descartável para 
uso restrito em quadros de laminado melamínico brilhante. Composição: 

ponta de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 

corantes, resinas, solventes e aditivos. 

500 R$ 10,48 R$ 5.240,00 

  

es 

Massa para modelar. Produto de uso escolar — não deve manchar as mãos, 

deverá ser atóxico e antialérgico - disponibilizado em forma sólida e 
maleável. Estojo deverá conter doze cores do tipo fosca que podem ser 

reutilizadas (não endurece), totalizando 90g. O mesmo deverá estar de 
acordo com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do Inmetro impresso 
na embalagem. Validade mínima 06 (seis) meses. 

Cx 1000 R$ 9,97 R$ 9.970,00 

  

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050,00 

    68 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050,00 

  

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,05 R$ 3.050,00 

  

70   Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com gramatura e 

dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm.   FOLHAS   1000   R$ 3,05   R$ 3.050,00   
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71 
Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm.

FOLHAS 1000 

72 
Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,05 R$ 3.050,00 

73 Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,05 R$ 3.050,00 

74 
Papel colorset na cor amarela. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,77 
' 

R$ 2.770,00 

75 
Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. FOLHAS 1000 R$ 2,77 R$ 2.7 70,00 

Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 2,77 R$ 2.770,00 

-, 7 Papel colorset na cor branca. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 
2,77 R$ 2.770 00 

78 
Papel colorset na cor marrom. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,77 R$ 2.770 00 ' 

79 
Papel colorset na cor preta. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 2,77 R$ 2.770 00 ' 

80 
Papel colorset na cor verde. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. FOLHAS 1000 R$ 2,77 R$ 2.770 00 ' 

81 
Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,77 R$ 2.7 70,00 

'2 
Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com gramatura e dimensões 
mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 2,77 R$ 2.770,00 

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 
200 em. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 RS 21,15 R$ 2.53 8,00 

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha com dimensões mínimas de 48 cm 
x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,15 R$ 2.53 8,00 

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 
200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 RS 21,15 R$ 2.538,00 

86 Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões mínimas dc 48 cm x 
200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 RS 21,15 R$ 2.538,00 

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 
200 cm. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$ 21,15 R$ 2.538,00 

88 Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 
200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,15 R$ 2.538,00 

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 200 
cm. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$ 21,15 R$ 2.538,00 
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Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com gramatura e dimensões R$53,05 | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H mínimas, respectivamente de 280g/m” e 480 mm x 660 mm. FOLHAS) AOUO 

Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com gramatura e dimensões 
2 mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm. OLHADA 1000 B$5,05 R$:3:050,00 

73 Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples com gramatura e FOLHAS | 1000 R$3,05 R$ 3.050,00 
dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm x 660 mm. 

Papel colorset na cor amarela. Folha simples com gramatura e dimensões 
Es mínimas de, respectivamente, 150g/m* e 480 mm x 660 mm. FOLHAS.) 1000 R$2,17 R$ 2.770,00 

Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com gramatura e dimensões 
És mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. Ro RO R$2,77 R$ 2.770,00 

[e Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com gramatura e 
) dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS) 1000 R$2,17 R$270,00 

Papel colorset na cor branca. Folha simples com gramatura e dimensões 
7h mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS) 1800 Rea R$2:270,00 

Papel colorset na cor marrom. Folha simples com gramatura e dimensões 
48 mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS | 1000 R$:2:77 R$i2:7/70,00 

Papel colorset na cor preta. Folha simples com gramatura e dimensões | 
Es mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS! 1000 R$.257 R$ 2.770,00 

Papel colorset na cor verde. Folha simples com gramatura e dimensões 

so mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS UEVO R$.2,77 R$.2.770,00 

Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com gramatura e 

8 dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS | 1000 R$-2, mt R$:25470,00 

Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com gramatura e dimensões 
O mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm x 660 mm. FOLHAS /1000 R$2,7 R$-25170,00 

Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões mínimas de 48 em x = 
Ba 200 cm. Pacote com dez folhas. Pe 120 R$ 21,15 R$2:558,00 

Papel crepom na cor azul escuro. Folha com dimensões mínimas de 48 cm 
sa x 200 cm. Pacote com dez folhas. REL 120 R$ 21,15 R$2:538,00 

Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x + 9 3 
55 200 cm. Pacote com dez folhas. Pe 120 R$ 21,15 R$ 2.538,00 

86 Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões mínimas de 48 cm x PCT 120 R$21.15 R$ 2.538,00 
200 cem. Pacote com dez folhas. Õ Ú o 

Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 
87 |200em. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$21,15 R$ 2.538,00 

88 Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões mínimas de 48 cm x PCT 120 R$21.15 R$ 2.538,00 

200 cm. Pacote com dez folhas. . , o 

89 lda ia Folha com dimensões mínimas de 48 cm x 200 PCT 120 R$21.15 R$ 2.538,00           
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90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA UND 3000 R$ 1,79 R$ 5.3 70,00 

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 250 R$ 21,15 R$ 5.287,50 

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,80 R$ 1.292,00 

93 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,83 R$ 1.297,70 

94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 2500 R$ 27,30 R$ 68.250,00 

95 Papel sulfite oficio 2 75g, gramatura: 75g/m2, formato: oficio 2 (2106 x 
330 mm) , folhas/resma: 500 

RESMA 250 R$ 30,30 R$ 7.575 00 

96
Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 297X420MM. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 500 folhas revestida em boop. 

PCT 20 R$ 57,97 R$ 1 .159 40 
' 

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,43 R$ 1.221,70 

98 Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96em na cor parda pacote com 
100 folhas 

PCT 25 R$ 190,33 R$ 4.758,25 

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+1- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; corn selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 200 R$ 6,79 R$ 1.358,00 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas RESMA 50 R$ 57,97 R$ 2.898,50 
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90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA 3000 R$ 1,79 R$ 5.370,00 

  

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 250 R$21,15 R$ 5.287,50 

  

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 

certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 

embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,80 R$ 1.292,00 

  

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões mínimas, 

respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 
rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 

embalagem. 

RESMA 190 RS 6,83 R$ 1.297,70 

  

94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e dimensões mínimas, 

respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+t/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 500 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 

embalagem. 

RESMA 2500 R$ 27,30 R$ 68.250,00 

  

95 Papel sulfite ofício 2 75g, gramatura: 75g/m2, formato: ofício 2 (2106 x 

330 mm), folhas/resma: 500 
RESMA 250 R$ 30,30 R$ 7.575,00 

  

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m? e 297X420MM. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 500 folhas revestida em boop. 

PCT 20 R$ 57,97 R$ 1.159,40 

  

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 

embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,43 R$ 1.221,70 

  

98 Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96cm na cor parda pacote com 
100 folhas 

PCT 25 R$ 190,33 R$ 4.758,25 

    99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; 
umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; corte 

rotativo; embalagem com 100 folhas revestida em boop; produto com 
certificação ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 200 R$ 6,79 R$ 1.358,00 

    100   Papel com pauta resma com 400 folhas   RESMA   50   R$ 57,97   R$ 2.898,50 
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101 Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais cores diversas 
66x96cm 

FOLHAS 1000 RS 2,58 R$ 2.580,00 

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas FOLHAS 1000 RS 0,71 R$ 710,00 

103 Papel laminado 48x66cm FOLHAS 1500 RS 2,07 R$ 3.105,00 

104 
Pasta classificadora suspensa Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, medindo, no mínimo, 335 mm x 226 
mm x 10 mm. 

UND 2500 R$ 4,61 R$ 1 l .525,00 

105 
Pasta lombada larga modelo A-Z. O produto deverá apresentar visor, 
forração interna e externa em PVC, ferragem de alta pressão, lombo 
medindo no mínimo 70 mm, além de rados e olhais niquelados. 

UND 300 R$ 16,82 R$ 5.046,00 

106 
Pasta transparente formato oficio. O produto deverá ser confeccionado em 
polipropileno corrugado na cor azul e apresentar fechamento com elástico 
e tratamento antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

UND 1000 R$ 5,98 R$ 5.980,00 

107 
Perfurador para papeis. O produto deverá ser confeccionado em estrutura 
metálica e apresentar depósito. Preparado para perfurar até vinte folhas, 
com dois furos de diâmetro igual a 5 mm. 

UND 50 R$ 45,33 R$ 2.266,50 

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 unidades na cor 
azul 

CX 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

109 
preta 

l atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 unidades na cor 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00

110 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 unidades na cor 
vermelha 

CX 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

111 
Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser confeccionado com 
cerdas brancas e cabo de madeira. 

UND 1000 R$ 6,43 R$ 6.43 0,00 

112 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa com 12 
unidades 

CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 

113 Reabastecedor para pincel atomico permanente preto caixa com 12 
unidades 

CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 

114 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa com 12 
unidades 

CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 

115 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor azul 

UND 50 RS 97,67 R$ 4.883,50 

116 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor preto 

UND 50 R$ 98,00 R$ 4.900 00 

117 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor vermelha 

UND 50 R$98,00 R$4.90000 

118 

Refil de cola quente grosso em bastão. Produto atóxico confeccionado em 
adesivo termoplástico à base de resinas transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. Embalagem contendo 1 kg do 
produto. 

PCT 50 R$ 95,67 R$ 4.783,50 
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    Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. Embalagem contendo 1 kg do 
produto.         

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais cores diversas FOLHAS | 1000 R$ 2.58 R$ 2.580,00 

66x96cm 
> .S80, 

102 | Papel Seda. 40x60 Cores Diversas FOLHAS | 1000 R$ 0,71 R$ 710,00 

103 | Papel laminado 48x66cm FOLHAS | 1500 R$ 2,07 R$ 3.105,00 

Pasta classificadora suspensa Confeccionada em polipropileno 

104 | | transparente com grampo plástico, medindo, no mínimo, 335 mm x 226] UND 2500 R$ 4,61 R$ 11.525,00 
mm x 10 mm. 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O produto deverá apresentar visor, 
105 | forração interna e externa em PVC, ferragem de alta pressão, lombo | UND 300 RS 16,82 R$ 5.046,00 

medindo no mínimo 70 mm, além de rados e olhais niquelados. 

Pasta transparente formato ofício. O produto deverá ser confeccionado em 
106 | | polipropileno corrugado na cor azul e apresentar fechamento com elástico | UND 1000 RS 5,98 R$ 5.980,00 

e tratamento antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

(a Perfurador para papeis. O produto deverá ser confeccionado em estrutura 
107 | metálica e apresentar depósito. Preparado para perfurar até vinte folhas, | UND 50 R$ 45,33 R$ 2.266,50 

com dois furos de diâmetro igual a 5 mm. 

108 der atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 unidades na cor CX 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 
azu 

5 E = as 
109 dad atomico. Ponta porosa permanente caixa com |2 unidades na cor CX 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

Oo Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 unidades na cor Cx s0| R$70,00 R$ 3.500,00 
vermelha 

ni Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser confeccionado com UND 1000 R$ 643 R$ 6.430,00 

cerdas brancas e cabo de madeira. 

12 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa com 12 CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 

unidades 

113 | Reabastecedor para pincel atomico permanente preto caixa com 12 CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 
unidades 

114 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa com 12 CX 30 R$ 71,67 R$ 2.150,10 
o unidades 

115 UND | 50 | R$97,67 R$ 4.883,50 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500ml na cor azul 

116 UND 50 RS 98,00 R$ 4.900,00 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500ml na cor preto E $ 

LIZ UND 50 RS 98,00 R$ 4.900,0 
Reabastecedor de pincel para quadro branco 500ml na cor vermelha $ z á 

Refil de cola quente grosso em bastão. Produto atóxico confeccionado em 
ns adesivo termoplástico à base de resinas transparente, ceras e polímeros. PCT s0 R$ 95,67 R$ 4.783,50 
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119 

Régua transparente de uso escolar. O produto deverá conter escala 
milimétrica impressa em seu corpo, ser confeccionado em poliestireno e 
respeitar as dimensões mínimas de 306 mm de comprimento x 03 mm de 
espessura x 34 mm de largura. 

UND 5000 R$ 3,68 R$ 18.400,00 

120 
TNT na cor amarela. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 152,67 R$ 1.526,70 

121 
TNT na cor azul claro. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 
mx50m. 

ROLOS 10 R$ 152,67 R$ 1.526,70 

122 
TNT na, cor azul escuro. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 
mx50m. 

ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

123 
TNT na cor branca. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00

124 TNT na cor laranja. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 RS 151,00 R$ 1.510,00 

125 TNT na cor marrom. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 RS 151,00 R$ 1.510,00

126 
TNT na cor rosa. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00

127 
TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 
mx50m. 

ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

128 
TNT na cor vermelha. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 
mx50m. 

ROLOS 10 RS 151,00 R$ 1.510,00 

129 Tesoura escolar de bolso 4" (10 cm). Cabo anatômico; ponta redonda; UND 5000 R$ 6,82 R$ 34.100,00 

30 
Tesoura multiuso tamanho 8 'A" (21 cm). Lâmina confeccionada em aço 
inoxidável e pegador em material plástico. 

UND 250 R$ 22,63 R$ 5.657,50 

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto deverá ser atóxico e estar 
acondicionado em caixas com 6 unidades Composição: pigmentos 
atóxicos, água espessante, carga inerte e conservante benzotiazol. Validade 
mínima de seis meses e selo do Inmetro impressos na embalagem. 

CX 1500 RS 7,62 R$ 1 1.430,00 

132 
Tinta para carimbo. O produto deverá ser à base d'água e apresentar 
pigmentação preta. Embalagem com 42 ml. 

UND 50 R$ 11,92 RS 596,00

VALOR TOTAL R$ 1.229.678,25 

FJR Comercio Eireli I CNPJ: 30.381.078/0001-64 Insc. Estadual: 12.681.260-81 Insc. Municipal: 35858 
Endereço: Praça Guilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano/MA - CEP: 65.670-000 

Contato: 98 98854-6604 I E-mail: distribuidorafjr@gmail.com 
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Régua transparente de uso escolar. O produto deverá conter escala 
milimétrica impressa em seu corpo, ser confeccionado em poliestireno e 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    pigmentação preta. Embalagem com 42 ml.         

UND 5 
o respeitar as dimensões mínimas de 306 mm de comprimento x 03 mm de Suvo R$93,68 + 18.400,00 

espessura x 34 mm de largura. 

120 INE na cor amarela. o produto deverá estar acondicionado em embalagem ROLOS 10 RS 152.67 R$ 1.526,70 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

TNT na cor azul claro. O produto deverá estar acondicionado em 

121 embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 | ROLOS 10 R$ 152,67 R$ 1.526,70 
mx50m. 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá estar acondicionado em 
122 | embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40| ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

mx50m. 

03 TNT na cor branca. [o] produto deverá estar acondicionado em embalagem ROLOS 10 RS 151,00 R$ 1.510,00 
Q plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

14 TNT na cor laranja. (o) produto deverá estar acondicionado em embalagem ROLOS 10 RS 151,00 R$ 1.510,00 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

125 TNT na cor marrom. o produto deverá estar acondicionado em embalagem ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 
plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar acondicionado em embalagem 

26 plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. ROLOS 19 R$151,00 R$ 1:510,00 

TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar acondicionado em 
127 | embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 | ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

mx 50m. 

TNT na cor vermelha. O produto deverá estar acondicionado em 
128 embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 | ROLOS 10 R$ 151,00 R$ 1.510,00 

mx 50m. 

129 | Tesoura escolar de bolso 4” (10 cm). Cabo anatômico; ponta redonda; UND 5000 R$ 6,82 R$ 34.100,00 

130 Tesoura multiuso tamanho 8 f (21 em). Lâmina confeccionada em aço UND 250 R$22,63 R$ 5.657,50 

inoxidável c pegador em material plástico. 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto deverá ser atóxico e estar 
131 acondicionado o canas com 6 anidades Composição: pigmentos cx 1500 RS 762 R$ 11.430,00 

atóxicos, água espessante, carga inerte e conservante benzotiazol. Validade 

mínima de seis meses e selo do Inmetro impressos na embalagem. 

132 Tinta para carimbo. O produto deverá ser à base d'água e apresentar UND s0 R$11.92 RS 596,00 

    VALOR TOTAL 

  
R$ 1.229.678,25 
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COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO 
DOS PATOS/ MA 

PLANILHA DOS PRODUTOS 

~ 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD V. UNIT V.TOTAL 

1 
Almofada para carimbo no 03 O produto deverá 
apresentar pigmentação preta e respeitar as 
seguintes dimensões mínimas: 6,7 cm x 11 cm. 

UND 100 R$ 19,00 R$ 1.900,00 

2 
Apagador para quadro branco. Produzido com base 
em plástico reforçado e feltro super macio resistente 
com refil substituível. 

UND 500 R$ 18,50 R$ 9.250,00 

3 
Aplicador de cola quente grande. Produzido em 
resina termoplástica azul e componentes metálicos, 
potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

UND 100 R$ 42,00 R$ 4.200,00 

4 
Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em 
resina termoplástica azul e componentes metálicos, 
potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 meses 

UND 100 R$ 36,00 R$ 3.600,00 

5 Apontador de lápis atóxico simples UND 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

6 

Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. 
Confeccionado em resinas termoplásticas e lâmina de 
aço carbono temperado de alta resistência e ângulo 
de corte preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 cm 
x 1,5 cm, cores sortidas. com selo do Inmetro; 

UND 4.000 R$ 5,00 R$ 20.000,00 

7 

Balão de festa liso confeccionado em látex, tamanho 
n.° 07. Formato pera e embalagem com 50 
unidades. Distribuir a quantidade total igualmente 
pelas cores: amarela, azul, branca, laranja, marrom, 
rosa, verde e vermelha. 

PCTS DE 
CADA 500 R$ 10,45 R$ 5.225,00 

8 Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas 
superficies 

UND 10.000 R$ 0,59 R$ 5.900,00 

9
Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex 
natural.Produto deverá ser atóxico com selo do 
Inmetro; formato retangular: 6 cm x 4 cm x 2 cm (c 
xlxa). 

UND 5.000 R$ 2,15 R$ 10.750,00 

10 

Caderno universitário uma matéria (1x1). O item 
deverá ser pautado, em espiral e capa dura; conter 
100 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m 2 não devendo ultrapassar a capa 
em nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; bordas 
do caderno cortadas em esquadro; cantos conforme 
padrão do fabricante. 

UND 5.000 R$ 13,00 R$ 65.000,00 

11 

Caderno universitário dez matérias (10x1). O item 
deverá ser pautado, em espiral e capa dura; conter 
200 folhas, miolo confeccionado com gramatura 
mínima de 56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa 
em nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; bordas 

UND 6000 R$ 16,00 R$ 96.000,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTRO São João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 
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COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DOS PATOS/MA 

PLANILHA DOS PRODUTOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD |V. UNIT V.TOTAL 
Almofada para carimbo nº 03 O produto deverá 

=" 1 apresentar pigmentação preta e respeitar as| UND 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 

seguintes dimensões mínimas: 6,7 cm x 11 cm. 
Apagador para quadro branco. Produzido com base 

2 |em plástico reforçado e feltro super macio resistente | UND 500 |R$ 18,50] R$ 9.250,00 
com refil substituível. 
Aplicador de cola quente grande. Produzido em 

3 |resina termoplástica azul e componentes metálicos, | UND 100 |R$42,00| R$ 4.200,00 
potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em 

4 resina termoplástica azul e componentes metálicos, UND 100 | R$36,00 | R$ 3.600,00 
potência 07 W; bivolt; garantia mínima de 12 meses 

5 | Apontador de lápis atóxico simples, UND 1000 | R$3,00 | R$ 3.000,00 
Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. 
Confeccionado em resinas termoplásticas e lâmina de 

6 aço carbono temperado de alta resistência e ângulo UND 4.000 | R$ 5,00 | R$ 20.000,00 
de corte preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 cm 

x 1,5 cm, cores sortidas. com selo do Inmetro; 

Balão de festa liso confeccionado em látex, tamanho 
n.º 07. Formato pera e embalagem com 50 

  

  

  

  

  

  

  

  

Z unidades. Distribuir a quantidade total igualmente a 500 |R$10,45| R$ 5.225,00 

Fo pelas cores: amarela, azul, branca, laranja, marrom, 

rosa, verde e vermelha. 

Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas 
8 superfícies UND /10.000| R$0,59 | R$ 5.900,00 
  

Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex 
natural. Produto deverá ser atóxico com selo do 
Inmetro; formato retangular: 6 cm x 4 cm x 2 cm (c 
xIxa). 

Caderno universitário uma matéria (1x1). O item 
deverá ser pautado, em espiral e capa dura; conter 
100 folhas, miolo confeccionado com gramatura 

10 |mínima de 56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa UND 5.000 | R$ 13,00 | R$ 65.000,00 
em nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; bordas 
do caderno cortadas em esquadro; cantos conforme 

padrão do fabricante. 
Caderno universitário dez matérias (10x1). O item 
deverá ser pautado, em espiral e capa dura; conter 

11 |200 folhas, miolo confeccionado com gramatura| UND 6000 | R$ 16,00 | R$ 96.000,00 
mínima de 56 g/m2 não devendo ultrapassar a capa 
em nenhum ponto; com cabeçalho e rodapé; bordas 

UND 5.000 | R$ 2,15 | R$ 10.750,00 
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~ 

do caderno cortadas em esquadro; cantos conforme 
padrão do fabricante. 

12 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item 
deverá apresentar miolo costurado, capa e 
contracapa confeccionada em papelão e papel offset 
e interior em folhas pautadas de gramatura mínima 
56 g/m2. O produto deve atender a norma 
ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 
mm x 275 mm. 

UND 6000 R$ 11,00 R$ 66.000,00 

13 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item 
deverá ter capa flexível em cartão duplex com 
gramatura mínima de 250 g/m2 e folhas internas 
com 56 g/m2; papel branco. Acabamento em espiral 
de arame estanhado de 0,80 mm . O material deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT. Dimensões 
mínimas: 210 mm x 275 mm. 

UND 5.000 R$ 11,00 R$ 55.000,00 

14 

Caneta esferográfica com carga removível na cor 
azul. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 
metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de 
segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 
retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 
pelo período fixado no prazo de validade. 
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

CX 300 R$ 46,00 R$ 13.800,00 

15 

Caneta esferográfica com carga removível na cor 
preta. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 
metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de 
segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 
retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 
pelo período fixado no prazo de validade. 
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

CX 300 R$ 46,00 R$ 13.800,00 

16 

Caneta esferográfica com carga removível na cor 
vermelha. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 
metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 
cristal sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de 
segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 
em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 
retração da ponta da caneta durante a escrita. A 

CX 100 R$ 46,00 R$ 4.600,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 
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do caderno cortadas em esquadro; cantos conforme 
padrão do fabricante. 

  

12 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item 
deverá apresentar miolo costurado, capa e 

contracapa confeccionada em papelão e papel offset 
e interior em folhas pautadas de gramatura mínima 
56 g/m2. O produto deve atender a norma 

ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 

mm x 275 mm. 

UND 6000 R$ 11,00 R$ 66.000,00 

  

13 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item 
deverá ter capa flexível em cartão duplex com 
gramatura mínima de 250 g/m?2 e folhas internas 
com 56 g/m2; papel branco. Acabamento em espiral 

de arame estanhado de 0,80 mm . O material deverá 
estar de acordo com as normas da ABNT. Dimensões 
mínimas: 210 mm x 275 mm. 

UND 5.000 R$ 11,00 R$ 55.000,00 

  

14 

Caneta esferográfica com carga removível na cor 
azul. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 

metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de 

segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 

em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 

retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 

pelo período fixado no prazo de validade. 

Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

Cx 300 R$ 46,00 R$ 13.800,00 

  

15 

Caneta esferográfica com carga removível na cor 
preta. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 
metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal sextavado, com marca e procedência 

impressas no corpo do material. Tampa com furo de 

segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 

em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 
falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 

retração da ponta da caneta durante a escrita. A 
tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 

pelo período fixado no prazo de validade. 
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

Cx 300 R$ 46,00 R$ 13.800,00 

  

16     Caneta esferográfica com carga removível na cor 
vermelha. Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou 
metal, esfera de tungstênio, corpo transparente 

cristal sextavado, com marca e procedência 
impressas no corpo do material. Tampa com furo de 

segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação 

em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem 

falhas, não podendo ainda possuir folga que permita 

retração da ponta da caneta durante a escrita. A   Cx   100   R$ 46,00   R$ 4.600,00 
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tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 
pelo período fixado no prazo de validade.
Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

I 

17 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores 
(amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, laranja, 
roxo, salmão, verde claro, verde escuro, vermelho, 
marrom e preto). Pincéis confeccionados em 
polipropileno com tampa antiasfixiante. e tinta à 
base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada fornecida 
pelo fabricante contendo 05 estojos. Dimensões 
mínimas do item: 125 mm de comprimento e 10 mm 
de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster com 2,0 
mm. 

EST 1000 R$ 46,00 R$ 46.000,00 

18 Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno 
opaco; ponta de 3 a 5 mm; tinta na cor amarela. UND 3.000 R$ 4,69 R$ 14.070,00 

19 
Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 
1.0mm. Própria para escrita em acetato, PVC e 
poliéster, tinta à base de álcool. 

UND 500 R$ 9,00 R$ 4.500,00 

20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores 
diversas FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000 00 

21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m2. 
Dimensões nominais mínimas: 50 x 66 cm. Pacote 
com 100 folhas. 

CX 100 R$ 62,00 R$ 6.200,00 

22 S S
gn.O 2/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / CX 1000 R$ 5,00 R$ 5.000,00 

23 
500s9 n.O 4/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 

• 

CX 1000 R$ 6,60 R$ 6.600,00

24 500s n.O 8/0 galvanizado. Embalagem com 25 und / 
9• 

CX 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00

25 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em resina de 
PVA e conservante tipo benzoatiazol. Deverá conter 
selo do Inmetro na embalagem. Ideal para colagens, 
relevos coloridos, pintura e decorações em geral. 
Cada conjunto deverá conter uma unidade com 23 
gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 
verde e vermelho. 

CX 3.000 R$ 15,00 R$ 45.000,00 

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto 
deverá ter bico ergonômico contra entupimento / 
vazamento e apresentar fórmula à base d'água e 
PVA. Apresentará selo do Inmetro impresso na 
embalagem do produto. Cola papel, couro, tecido; 
sendo 100% lavável mesmo depois de seca. Deverá 
ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g 
do produto e validade mínima de um ano a partir da 
data de entrega. 

UND 4.000 R$ 4,35 R$ 17.400,00 

27 Corretivo líquido à base de água 18m1 UND 600 R$ 6,69 R$ 4.014,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
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so | 

A] 
  

tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento 
pelo período fixado no prazo de validade. 

Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

YZ 
  

  Pubeca 
  

  

17 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores 
(amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, laranja, 

roxo, salmão, verde claro, verde escuro, vermelho, 
marrom e preto). Pincéis confeccionados em 

polipropileno com tampa antiasfixiante. e tinta à 

base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada fornecida 

pelo fabricante contendo 05 estojos. Dimensões 
mínimas do item: 125 mm de comprimento e 10 mm 

de diâmetro no mínimo; ponta de poliéster com 2,0 
mm. 

EST 1000 R$ 46,00 R$ 46.000,00 

  

18 
Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno 

opaco; ponta de 3 a 5 mm; tinta na cor amarela. 
UND 3.000 R$ 4,69 R$ 14.070,00 

  

19 
Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 
1.0mm. Própria para escrita em acetato, PVC e 

poliéster, tinta à base de álcool. 
UND 500 R$ 9,00 R$ 4.500,00 

  

20 
Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores 

diversas 
FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m2. 
Dimensões nominais mínimas: 50 x 66 cm. Pacote 
com 100 folhas. 

Cx 100 R$ 62,00 R$ 6.200,00 

  

22 
Clips n.º 2/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 

500 g. 
Cx 1000 R$ 5,00 R$ 5.000,00 

  

23 
Clips n.º 4/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 

500 q. 
Cx 1000 R$ 6,60 R$ 6.600,00 

  

24 
Clips n.º 8/0 galvanizado. Embalagem com 25 und / 

500 g. 
Cx 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00 

  

25 

Cola colorida atóxica lavável. Produto deve 
apresentar bico aplicador. Composição em resina de 
PVA e conservante tipo benzoatiazol. Deverá conter 

selo do Inmetro na embalagem. Ideal para colagens, 

relevos coloridos, pintura e decorações em geral. 

Cada conjunto deverá conter uma unidade com 23 
gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, 

verde e vermelho. 

Cx 3.000 R$ 15,00 R$ 45.000,00 

  

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto 
deverá ter bico ergonômico contra entupimento / 
vazamento e apresentar fórmula à base d'água e 
PVA. Apresentará selo do Inmetro impresso na 
embalagem do produto. Cola papel, couro, tecido; 
sendo 100% lavável mesmo depois de seca. Deverá 
ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g 
do produto e validade mínima de um ano a partir da 

data de entrega. 

UND 4.000 R$ 4,35 R$ 17.400,00 

  

27     Corretivo líquido à base de água 18ml   UND   600   R$ 6,69     R$ 4.014,00 
  

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
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28 

Corretivo líquido à base de água em formato de 
caneta.Utilizado para correção de qualquer tipo de i 
escrita; secagem ultrarrápida; ponta metálica; 
composição: metilciclohexano, dioxido de titânio e 
polímero acrílico; embalagem contendo no mínimo 
08 ml de solução não inflamável e atóxica. 

UND 400 

j 
R$ 9,00 

-L' -
- ---=4- a

R$ 3.600,00 

29 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 25 folhas 
na cor branca contendo 20 adesivos permanentes 
retangulares com dimensões mínimas de 25,4 x 
101,5 mm cada, totalizando 500 (quinhentas) 
etiquetas por pacote. 

PCT 100 R$ 53,00 R$ 5.300,00 

30 
Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura 
mínima de 80g/m2. 

UND 2.000 R$ 0,69 R$ 1.380,00 

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura 
mínima de 80g/m2. 

UND 4000 R$ 0,99 R$ 3.960,00 

32 

Fita adesiva durex colorida.Dimensões mínimas: 12 
mm x 33 m. Distribuir o total solicitado igualmente 
nas seguintes cores: amarelo, azul, verde e 
vermelho. 

ROLOS 
DE 

CADA 
800 R$ 6,00 R$ 4.800,00 

33 

Fita adesiva crepe gomada.Dimensões mínimas: 36 
mm x 50m. Composição: papel crepado tratado e 
adesivo à base de resina e borracha; acondicionada 
em tubetes de papelão. 

ROLOS 800 R$ 36,00 R$ 28.800,00

34 

Fita adesiva transparente autocolante.Dimensões 
mínimas: 45 mm x 45 m. Composição: filme de 
polipropileno com adesivo à base de resina e 
borracha; acondicionada em tubetes de papelão. 

ROLOS 2.000 R$ 6,99 R$ 13.980,00 

35 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
amarelo.Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

36 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
claro.Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 
500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

37 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
escuro.Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 
500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

38 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

39 
Folha de E.V.A. modelo l iso na cor branca.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

40 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor Iaranja.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

41 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor Iilás.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
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FOLHA nº. 405 

1) 

Corretivo líquido à base de água em formato de a 
caneta.Utilizado para correção de qualquer tipo de mm 

escrita; secagem ultrarrápida; ponta metálica; 
composição: metilciclohexano, dióxido de titânio e 
polímero acrílico; embalagem contendo no mínimo 
08 ml de solução não inflamável e atóxica. 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 25 folhas 
na cor branca contendo 20 adesivos permanentes 

29 |retangulares com dimensões mínimas de 25,4 x PCT 100 |R$53,00| R$ 5.300,00 
101,5 mm cada, totalizando 500 (quinhentas) 

etiquetas por pacote. 
Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. 

| 30 | Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura | UND 2.000 | R$ 0,69 | R$ 1.380,00 

mínima de 809/m2. 

Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. 
31 |Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura UND 4000 | R$0,99 | R$ 3.960,00 

mínima de 809/m2. 

Fita adesiva durex colorida.Dimensões mínimas: 12 

        

28 UND 400 | R$9,00 | R$ 3.600,00 

  

  

  

  

  

a det : ROLOS 
mm x 33 m. Distribuir o total solicitado igualmente 

32 nas seguintes cores: amarelo, azul, verde e DE 800 R$ 6,00 | R$ 4.800,00 
CADA 

vermelho. 

Fita adesiva crepe gomada.Dimensões mínimas: 36 

33 [mm x 50m. Composição: papel crepado tratado e ROLOS 800 | R$ 36,00 | R$ 28.800,00 

adesivo à base de resina e borracha; acondicionada 

em tubetes de papelão. 

Fita adesiva transparente autocolante.Dimensões 
mínimas: 45 mm x 45 m. Composição: filme de 

34 |polipropileno com adesivo à base de resina e| ROLOS | 2.000 | R$ 6,99 | R$ 13.980,00 
borracha; acondicionada em tubetes de papelão. 

  

  

Folha de EVA, modelo liso na cor 
4 | 35 |amarelo.Dimensões mínimas de 400 mm de largura | FOLHAS | 3.000 | R$ 3,29 R$ 9.870,00 

x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 

36 |claro.Dimensões mínimas de 400 mm de largura x| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
500 de comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul 
37 |escuro.Dimensões mínimas de 400 mm de largura x| FOLHAS | 3.000 | R$ 3,29 R$ 9.870,00 

500 de comprimento x 2mm de espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões 

38 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor branca.Dimensões 

39 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor laranja.Dimensões 
40 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 

comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor lilás.Dimensões 
41 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 

comprimento x 2mm de espessura. 
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42 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor 
marrom.Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
►, 

T T c

43 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

44 
Folha de E.V.A. modelo l iso na cor rosa.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

45 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 
bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

46 

Folha de E.V.A. modelo l iso na cor verde musgo. 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

47 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor vermelha. 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,29 R$ 9.870,00 

48 
Folha de E.V.A. estampada Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 1000 R$ 8,00 R$ 8.000,00 

49 
Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

50 
Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

51 
Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

52 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de 
E.V.A. com glitter na cor azul Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

53 
Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

54 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 
20mm 

FOLHAS 500 R$ 8,55 R$ 4.275,00 

55 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 
20mm 

FOLHAS 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

56 
Folha(placa) de isopor dimensões100cm X 50cm x 
20mm 

FOLHAS 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
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Folha de EVA. modelo liso na cor e ambiica 

42 |marrom.Dimensões mínimas de 400 mm de largura | FOLHAS | 3.000 | R$3; .870,00 

x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta.Dimensões 

43 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor rosa.Dimensões 

44 I|mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde 

45 |bandeira.Dimensões mínimas de 400 mm de largura | FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 

x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde musgo. 

46 Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de | FOLHAS | 3.000 R$ 3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor vermelha. 

47 |Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de | FOLHAS | 3.000 | R$3,29 | R$ 9.870,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. estampada Dimensões mínimas de 

48 |400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de | FOLHAS | 1000 | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 
espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 

49 | Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de FOLHAS | 700 R$ 8,00 | R$ 5.600,00 

comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 

50 | Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de | FOLHAS | 700 R$ 8,00 R$ 5.600,00 

comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho 
51 | Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de FOLHAS | 700 R$ 8,00 | R$ 5.600,00 

comprimento x 2mm de espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de 

E.V.A. com glitter na cor azul Dimensões mínimas 

ne de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm FOLHAS | 700 R$.8,00 | R$ 5.600,00 

de espessura. 

Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões 

53 |mínimas de 400 mm de largura x 500 de| FOLHAS | 700 R$ 8,00 | R$ 5.600,00 
comprimento x 2mm de espessura. 

54 Fo teatiiaçao de isopor dimensões 100cm X 50cm x FOLHAS | 500 R$ 8,55 | R$ 4.275,00 

55 dd de isopor dimensões 100cm X 50cm x FOLHAS | 500 R$ 8,00 | R$ 4.000,00 

56 Folha(placa) de isopor dimensõesi00cm X 50cm x FOLHAS | 500 R$ 8,00 | R$ 4.000,00   20mm             

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
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57 

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em 
formato cilíndrico com comprimento igual ou superior 
a doze centímetros. O produto deverá ser macio e 
apresentar alto poder de cobertura, superfície lisa, 
uniforme e isenta de deformações, além de selo do 
Inmetro e certificação EN/71. Composição: ceras 
minerais, pigmentos homogêneos e atóxicos. 

CX 2000 R$ 9,00 R$ 18.000,00 

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 
100 folhas. espaço de 70 mm para as folhas, 
grampos do tipo: 1/4, 3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 
23/10, 23/13, 9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 
18, 5cm 

UND 50 R$132,00 R$ 6.600,00 

59 

Grampeador para 25 folhas.O produto deverá 
apresentar as seguintes características: apoio 
emborrachado, corpo em aço escovado, depósito 
com face de segurança, botão de acionamento do 
trilho e funções prender / grampear. Dimensões 
mínimas (C x L x A): 18 x 4 x 6,5 cm. Utiliza 
grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

UND 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

60 
Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser 
fabricado com arame de aço galvanizado. Caixa 
deverá conter 5.000 unidades. 

CX 100 R$ 11,00 R$ 1.100,00 

61 

Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as 
seguintes pigmentações: amarelo canário, azul, azul 
cobalto, canela, carmim, laranja claro, marrom, rosa 
claro, verde folha, verde oliva, vermelho, prata e 
preto. Estes serão produzidos com materiais 
totalmente atóxicos, madeira reflorestada isenta de 
nós - apresentando colagem perfeita, resistente e 
rígida das metades - em formato sextavado. O 
grafite deverá ser recoberto com tinta atoxica 
devendo possuir constituição uniforme, isento de 
impurezas, com boa pigmentação e maciez. O 
produto deverá ser certificado pelo Inmetro e conter 
selo FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 175 
mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 
mm. Composição básica: pigmentos, aglutinantes, 
carga inerte, ceras e madeira reflorestada. 

EST 4000 R$ 19,00 R$ 76.000,00 

62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em 
madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita 
das metades com rígida fixação do grafite de 
maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser recoberto 
com tinta verniz atóxicos e não laváveis, a barra 
interna de grafite deverá possuir constituição 
uniforme e sem impurezas. certificado pelo Inmetro, 
contendo selo FSC; dimensões mínimas: 
comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 7,2 mm, 
diâmetro do grafite: 2,0mm. Composição básica: 
material cerâmico, grafite e madeira reflorestada; 
graduação do grafite: n° 2B. A caixa deverá conter 

CX 150 R$ 58,00 R$ 8.700,00 
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Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em 
formato cilíndrico com comprimento igual ou superior 

a doze centímetros. O produto deverá ser macio e 

57 |apresentar alto poder de cobertura, superfície lisa, Cx 2000 | R$9,00 | R$ 18.000,00 
uniforme e isenta de deformações, além de selo do 

Inmetro e certificação EN/71. Composição: ceras 

minerais, pigmentos homogêneos e atóxicos. 
  

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 
100 folhas. espaço de 70 mm para as folhas, 

58 | grampos do tipo: 1/4, 3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, UND 50 R$ R$ 6.600,00 

23/10, 23/13, 9/14 (mm), dimensoes: 28,7 x 7,6 x 132,00 á 
ON 18,5cm 
  

Grampeador para 25 folhas.O produto deverá 

apresentar as seguintes características: apoio 
emborrachado, corpo em aço escovado, depósito 

59 | com face de segurança, botão de acionamento do UND 100 |R$41,00| R$ 4.100,00 
trilho e funções prender / grampear. Dimensões 

mínimas (Cx Lx A): 18x 4x 6,5 cm. Utiliza 
grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 
Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser 

60 |fabricado com arame de aço galvanizado. Caixa Cx 100 | R$ 11,00| R$ 1.100,00 

deverá conter 5.000 unidades. 
Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as 

seguintes pigmentações: amarelo canário, azul, azul 
cobalto, canela, carmim, laranja claro, marrom, rosa 

claro, verde folha, verde oliva, vermelho, prata e 

preto. Estes serão produzidos com materiais 

totalmente atóxicos, madeira reflorestada isenta de 
nós - apresentando colagem perfeita, resistente e 

61 rígida das metades - em formato sextavado. O 

PN grafite deverá ser recoberto com tinta atóxica 
devendo possuir constituição uniforme, isento de 

impurezas, com boa pigmentação e maciez. O 

produto deverá ser certificado pelo Inmetro e conter 

selo FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 175 

mm, entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 

mm. Composição básica: pigmentos, aglutinantes, 

carga inerte, ceras e madeira reflorestada. 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em 
madeira reflorestada, apresentando colagem perfeita 

das metades com rígida fixação do grafite de 
maneira a não permitir seu deslocamento ou quebra 
durante o apontamento, o qual deverá ser recoberto 
com tinta verniz atóxicos e não laváveis. a barra 

62 interna de grafite deverá possuir constituição Cx 150 | R$58,00 | R$ 8.700,00 
uniforme e sem impurezas. certificado pelo Inmetro, 

contendo selo FSC; dimensões mínimas: 

comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 7,2 mm, 

diâmetro do grafite: 2,0mm. Composição básica: 
material cerâmico, grafite e madeira reflorestada; 

graduação do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 
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144 unidades do produto.

63 

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de 
laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 
base de álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

UND 1000 R$ 11,00 R$ 11.000,00 

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de 
laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 
base de álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

UND 1000 R$ 11,00 R$ 11.000 00 

65 

Marcador para quadro branco na cor vermelha. 
Produto descartável para uso restrito em quadros de 
laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 
de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 
base de álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

UND 500 R$ 11,00 R$ 5.500,00 

66 

Massa para modelar. Produto de uso escolar - não 
deve manchar as mãos, deverá ser atóxico e 
antialérgico - disponibilizado em forma sólida e 
maleável. Estojo deverá conter doze cores do tipo 
fosca que podem ser reutilizadas (não endurece), 
totalizando 90g. O mesmo deverá estar de acordo 
com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 
Inmetro impresso na embalagem. Validade mínima 
06 (seis) meses. 

CX 1000 R$ 11,00 R$ 11.000,00 

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

68 
Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

70 
Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 
de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

71 
Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 
de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

72 
Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 
de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

73 
Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 
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63 

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto 

descartável para uso restrito em quadros de 
laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 

de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 
base de álcool, corantes, resinas, solventes e 

aditivos. 

UND 1000 

  

  

  

  

R$ 11,00 

  
R$ 11.000,00 

  

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto 

descartável para uso restrito em quadros de 
laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 

de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 
base de álcool, corantes, resinas, solventes e 

aditivos. 

UND 1000 R$ 11,00 R$ 11.000,00 

  

65 

Marcador para quadro branco na cor vermelha. 
Produto descartável para uso restrito em quadros de 

laminado melamínico brilhante. Composição: ponta 

de feltro arredondada, resinas termoplásticas, tinta à 

base de álcool, corantes, resinas, solventes e 
aditivos. 

UND 500 R$ 11,00 R$ 5.500,00 

  

66 

Massa para modelar. Produto de uso escolar - não 
deve manchar as mãos, deverá ser atóxico e 

antialérgico - disponibilizado em forma sólida e 
maleável. Estojo deverá conter doze cores do tipo 
fosca que podem ser reutilizadas (não endurece), 

totalizando 90g. O mesmo deverá estar de acordo 
com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 

Inmetro impresso na embalagem. Validade mínima 

06 (seis) meses. 

Cx 1000 R$ 11,00 R$ 11.000,00 

  

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

  

68 
Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples 
com gramatura e dimensões mínimas, 

respectivamente de 280g/m?2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

  

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples 

com gramatura e dimensões mínimas, 

respectivamente de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

  

70 
Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 
de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

  

21 

Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 
de 280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

  

Ja 
Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente 

de 2809g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,10 R$ 3.100,00 

    73   Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples 

com gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente de 2809/m2 e 480 mm x 660 mm.   FOLHAS   1000   R$ 3,10   R$ 3.100,00 
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74 
Papel colorset na cor amarela. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 L_L I EI TG$

75 
Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

76 
Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

77 
Papel colorset na cor branca. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

78 
Papel colorset na cor marrom. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

79 
Papel colorset na cor preta. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

80 
Papel colorset na cor verde. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

81 
Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

82 
Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha com 
dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com 
dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

86 Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

87 Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

88 Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

89 Papel crepom na cor verde. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA UND 3000 R$ 1,89 R$ 5.670,00 

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 250 R$ 22,00 R$ 5.500,00 

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 
210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença 

RESMA 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00 
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74 
Papel colorset na cor amarela. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 1509/m2 e 480 mm x 660 mm. 
FOLHAS 1000 R$ 2,80% EA 2 Eu 
  

  

75 
Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 1509g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

76 
Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 1509/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

77 
Papel colorset na cor branca. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 1509/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

78 
Papel colorset na cor marrom. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 1509/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

79 
Papel colorset na cor preta. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 1509/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 
  

80 
Papel colorset na cor verde. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 1509g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 
  

81 
Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, 

respectivamente, 150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

82 
Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas de, 
respectivamente, 1509g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 2,80 R$ 2.800,00 

  

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 
  

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha com 

dimensões mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com 
dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

  

85 
Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 
  

86 
Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 
  

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões 

mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 
PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 

  

88 
Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 
  

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PET 120 R$ 22,00 R$ 2.640,00 
  

90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA UND 3000 R$ 1,89 R$ 5.670,00 
  

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 250 R$ 22,00 R$ 5.500,00 
  

92     Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e 

dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m?2 e 
210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 

entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 

alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com certificação 

ambiental FSC; com selo e código de licença   RESMA   190   R$ 7,00 R$ 1.330,00   
  

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

  

 



impressos na embalagem. 
Ler_.__

. 

--- 

--_. 

y 

- j 

93 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 
297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade entre 
3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; 
corte rotativo; embalagem com 100 folhas revestida 
em boop; produto com certificação ambiental FSC; 
com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00 

94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 
210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença 
impressos na embalagem. 

RESMA 2500 R$ 28,00 R$ 70.000,00 

95 
Papel sulfite oficio 2 75g, gramatura: 75g/m2, 
formato: oficio 2 (2106 x 330 mm) , folhas/resma: 
500 

RESMA 250 R$ 31,00 R$ 7.750,00 

96

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 
297X420MM. Opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 500 folhas 
revestida em boop. 

PCT 20 R$ 60,00 R$ 1.200 00 
' 

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 
297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade entre 
3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; 
corte rotativo; embalagem com 100 folhas revestida 
em boop; produto com certificação ambiental FSC; 
com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,80 R$ 1.292,00 

98 Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96cm na 
cor parda pacote com 100 folhas 

PCT 25 R$
195,00 

R$ 4.875,00 

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 
210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 folhas 
revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença 
impressos na embalagem. 

RESMA 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas RESMA 50 R$ 60,00 R$ 3.000,00 

101 
Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais 
cores diversas 66x96cm 

FOLHAS 1000 R$ 2,69 R$ 2.690,00 

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas FOLHAS 1000 R$ 0,79 R$ 790,00 

103 Papel laminado 48x66cm FOLHAS 1500 R$ 2,15 R$ 3.225,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

Papelaria 

FOLHA nO 

   
  

impressos na embalagem. 

    

98 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 

297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade entre 

3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; 

corte rotativo; embalagem com 100 folhas revestida 

em boop; produto com certificação ambiental FSC; 

com selo e código de licença impressos na 

embalagem. 

RESMA 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00 

  

94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 

210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 

entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 500 folhas 

revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença 

impressos na embalagem. 

RESMA 2500 R$ 28,00 R$ 70.000,00 

  

95 
Papel sulfite oficio 2 759, gramatura: 759/m2, 
formato: oficio 2 (2106 x 330 mm) , folhas/resma: 

500 
RESMA 250 R$ 31,00 R$ 7.750,00 

  

96 

Papel sulfite A3 na cor branca, Gramatura e 
dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m? e 

297X420MM. Opacidade mínima de 87%; umidade 
entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi;, pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 500 folhas 

revestida em boop. 

PCT 20 R$ 60,00 R$ 1.200,00 

  

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões 

mínimas, respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 
297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade entre 

3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH alcalino; 

corte rotativo; embalagem com 100 folhas revestida 
em boop; produto com certificação ambiental FSC; 

com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,80 R$ 1.292,00 

  

98 
Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96cm na 

cor parda pacote com 100 folhas 
PCT 25 R$ 

195,00 R$ 4.875,00 
  

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e 

dimensões mínimas, respectivamente, de 75 g/m?2 e 

210 x 297mm. Opacidade mínima de 87%; umidade 

entre 3,5% (+/- 1,0) conforme norma tappi; pH 
alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 folhas 

revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença 
impressos na embalagem. 

RESMA 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 

  

100 Papel com pauta resma com 400 folhas RESMA 50 R$ 60,00 R$ 3.000,00 
  

101 
Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais 

cores diversas 66x96cm 
FOLHAS 1000 R$ 2,69 R$ 2.690,00 

  

102 Papel Seda, 40x60 Cores Diversas FOLHAS 1000 R$ 0,79 R$ 790,00 
    103   Papel laminado 48x66cm   FOLHAS   1500   R$ 2,15   R$ 3.225,00 
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104 
Pasta classificadora suspensa Confeccionada em
polipropileno transparente com grampo plástico, 
medindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 10 mm. 

UND 2500 R$ 4,90 R$ 12.250,00 

105 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O produto deverá 
apresentar visor, forração interna e externa em PVC, 
ferragem de alta pressão, lombo medindo no mínimo 
70 mm, além de rados e olhais niquelados. 

UND 300 R$ 17,00 R$ 5.100 00 

106 

Pasta transparente formato ofício. O produto deverá 
ser confeccionado em polipropileno corrugado na cor 
azul e apresentar fechamento com elástico e 
tratamento antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 
226x55 mm. 

UND 1000 R$ 6,20 R$ 6.200,00 

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá ser 
confeccionado em estrutura metálica e apresentar 
depósito. Preparado para perfurar até vinte folhas, 
com dois furos de diâmetro igual a 5 mm. 

UND 50 R$ 48,00 R$ 2.400,00

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 
12 unidades na cor azul 

CX 50 R$ 72,00 R$ 3.600 00 

109 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 
12 unidades na cor preta CX 50 R$ 72,00 R$ 3.600 00 

110 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 
12 unidades na cor vermelha CX 50 R$ 72,00 R$ 3.600 00 

111 
Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser 
confeccionado com cerdas brancas e cabo de 
madeira. 

UND 1000 R$ 6,80 R$ 6.800,00 

112 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul 
caixa com 12 unidades 

CX 30 R$ 73,00 R$ 2.190 00 

113 Reabastecedor para pincel atomico permanente preto 
caixa com 12 unidades 

CX 30 R$ 73,00 R$ 2.190,00 

114 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul 
caixa com 12 unidades 

CX 30 R$ 73,00 R$ 2.190,00 

115 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 
na cor azul 

UND 50 R$ 98,00 R$ 4.900,00 

116 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 
na cor preto 

UND 50 R$ 98,00 R$ 4.900,00 

117 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 
na cor vermelha 

UND 50 R$ 98,00 R$ 4.900,00 

118 

Refil de cola quente grosso em bastão. Produto 
atóxico confeccionado em adesivo termoplástico à 
base de resinas transparente, ceras e polímeros. 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 
Embalagem contendo 1 kg do produto. 

PCT 50 R$ 96,00 R$ 4.800,00 

119 

Régua transparente de uso escolar. O produto 
deverá conter escala milimétrica impressa em seu 
corpo, ser confeccionado em poliestireno e respeitar 
as dimensões mínimas de 306 mm de comprimento 
x 03 mm de espessura x 34 mm de largura. 

UND 5000 R$ 3,60 R$ 18.000,00 

120 

TNT na cor amarela. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
150,00 

R$ 1.500,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 
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Papelaria 

FOLHA nº. SM | 

  

  

x   Pasta classificadora suspensa Confeccionada em fd 
104 |polipropileno transparente com grampo plástico, | UND 2500 | R$4,90 | R$ 12.250,00 

medindo, no mínimo, 335 mm x 226 mm x 10 mm. 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O produto deverá 
apresentar visor, forração interna e externa em PVC, 

ferragem de alta pressão, lombo medindo no mínimo 
70 mm, além de rados e olhais niquelados. 

Pasta transparente formato ofício. O produto deverá 
ser confeccionado em polipropileno corrugado na cor 

106 |azul e apresentar fechamento com elástico e| UND 1000 | R$6,20 | R$ 6.200,00 
tratamento antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 
226 x 55 mm. 

  

  

105 UND 300 | R$17,00] R$ 5.100,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O Perfurador para papeis. O produto deverá ser 

confeccionado em estrutura metálica e apresentar 
107 depósito. Preparado para perfurar até vinte folhas, UND 50 R$ 48,00 | R$ 2.400,00 

com dois furos de diâmetro iguala 5 mm. 

Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 
108 12: únidades ia: cor azul Cx 50 |R$72,00| R$ 3.600,00 

Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 
109 12 unidades na cor preta Cx 50 | R$ 72,00 | R$ 3.600,00 

Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 

PO 12 unidades na cor vermelha Es 50 | R$ 72,00 | R$ 3.600,00 
Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser 

111 |confeccionado com cerdas brancas e cabo de| UND 1000 | R$6,80 | R$ 6.800,00 
madeira. 

Reabastecedor para pincel atomico permanente azul 
112 caixa com 12 unidades Cx 30 |R$73,00| R$ 2.190,00 

113 | Reabastecedor para pincel atomico permanente preto CX 30 R$ 73,00 | R$ 2.190,00 

caixa com 12 unidades ' ' 
Reabastecedor para pincel atomico permanente azul 

" 114 caixa com 12 unidades Cx 30 |R$73,00| R$ 2.190,00 

115 | Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m!l UND 50 |R$98,00| R$ 4.900,00 
na cor azul 

Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m!l 
116 na cor preto UND 50 |R$98,00| R$ 4.900,00 

117 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m!l UND so R$ 98,00 | R$ 4.900,00 

na cor vermelha 
Refil de cola quente grosso em bastão. Produto 

atóxico confeccionado em adesivo termoplástico à 

118 |base de resinas transparente, ceras e polímeros. PCT 50 R$ 96,00 | R$ 4.800,00 
Dimensões mínimas de 11,5 mm x 300 mm. 

Embalagem contendo 1 kg do produto. 

Régua transparente de uso escolar. O produto 
deverá conter escala milimétrica impressa em seu 

119 | corpo, ser confeccionado em poliestireno e respeitar UND 5000 | R$3,60 | R$ 18.000,00 
as dimensões mínimas de 306 mm de comprimento 
x 03 mm de espessura x 34 mm de largura. 

TNT na cor amarela. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

  

  

  

ROLOS | 10 R$ R$ 1.500,00 120 150,00               
  

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

 



121 

TNT na cor azul claro. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
150,00 

J

R$ 1.500,00 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá estar 

122 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
150,00 

R$ 1.500,00 

TNT na cor branca. O produto deverá estar 

123 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
150,00 

R$ 1.500,00 

TNT na cor laranja. O produto deverá estar 

124 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
155,00 

R$ 1.550,00 

TNT na cor marrom. O produto deverá estar 

125 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$155,00 R$ 1.550,00 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 

126 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
155,00 

R$ 1.550,00 

TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar 

127 acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
155,00 

R$ 1.550,00 

TNT na cor vermelha. O produto deverá estar 

128 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m. 

ROLOS 10 R$
155,00 

R$ 1.550,00 

129 Tesoura escolar de bolso 4" (10 cm). Cabo 
anatômico; ponta redonda; 

UND 5000 R$ 7,00 R$ 35.000,00 

Tesoura multiuso tamanho 8 '/z" (21 cm). Lâmina 
130 confeccionada em aço inoxidável e pegador em 

material plástico. 
UND 250 R$ 23,00 R$ 5.750,00 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto 
deverá ser atóxico e estar acondicionado em caixas 

131 
com 6 unidades Composição: pigmentos atóxicos, 
água espessante, carga inerte e conservante 
benzotiazol. Validade mínima de seis meses e selo do 

CX 1500 R$ 8,00 R$ 12.000,00 

Inmetro impressos na embalagem. 
Tinta para carimbo. 0 produto deverá ser à base 

132 d'água e apresentar pigmentação preta. Embalagem 
com 42 ml. 

UND 50 R$ 12,00 R$ 600,00 

VALOR TOTAL R$ 
1.254.866,00 

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

  

  

121 

TNT na cor azul claro. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m 

ROLOS 10 R$ 1.500,00 

  

122 

TNT na cor azul escuro. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 

unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m 

ROLOS 10 R$ 1.500,00 

  

123 

TNT na cor branca. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 

m 

ROLOS 10 R$ 1.500,00 

  

124 

TNT na cor laranja. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 
m 

ROLOS 10 R$ 1.550,00 

  

125 

TNT na cor marrom. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 

m 

ROLOS 10 R$ 1.550,00 

  

126 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 

unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 

m 

ROLOS 10 R$ 1.550,00 

  

127 

TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 
unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 

m 

ROLOS 10 R$ 1.550,00 

  

128 

TNT na cor vermelha. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma 

unidade. Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 

m. 

ROLOS 10 R$ 1.550,00 

  

129 
Tesoura escolar de bolso 4” (10 cm). Cabo 
anatômico; ponta redonda; 

UND 5000 R$ 35.000,00 
  

130 
Tesoura multiuso tamanho 8 Y” (21 cm). Lâmina 
confeccionada em aço inoxidável e pegador em 
material plástico. 

UND 250 R$ 5.750,00 

  

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto 
deverá ser atóxico e estar acondicionado em caixas 
com 6 unidades Composição: pigmentos atóxicos, 

água espessante, carga inerte e conservante 
benzotiazol. Validade mínima de seis meses e selo do 

Inmetro impressos na embalagem. 

Cx 1500 R$ 8,00 R$ 12.000,00 

  

132   Tinta para carimbo. O produto deverá ser à base 
d'água e apresentar pigmentação preta. Embalagem 
com 42 ml.   UND   50   R$ 12,00 R$ 600,00 

    VALOR TOTAL     R$ 
1.254.866,00 

  

Avenida Presidente Médici, 2435 - A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

  

   



Proposta Valida Por 60 dias 
Valor total: R$ 1.254.866,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e 
oitocentos e sessenta e seis reais) 

São João dos Patos - MA, 12 de abril de 2022. 
Assinado de forma digital por 

MAYARA DE SOUSA LIMA MAYARA DE SOUSA LIMA 
FREITAS: 1466032400016 FREITAS:14660324000160 

Dados: 2022.04.12 16:27:47 
-0300' 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 
CN PJ : 14.660.324/0001-60 

Mayara de Sousa Lima Feitas 
RG n° 036256072009-9 SSP/MA 

CPF no 604.781.933-86 
Proprietária 

~ 

Avenida Presidente Médici, 2435 -A, CENTROSão João dos Patos, MA 
CEP - 65665-000 Fone/Fax: 9935512937 

Papelaria 

    
Proposta Valida Por 60 dias 

Valor total: R$ 1.254.866,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e 

oitocentos e sessenta e seis reais) 

o São João dos Patos - MA, 12 de abril de 2022. 

Assinado de forma digital por 

FREITAS:1466032400016 “FREITAS:14660324000160 
0 Dados: 2022.04.12 16:27:47 

-03'00' 

MAYARA DE SOUSA LIMA FREITAS 

CNPJ: 14.660.324/0001-60 

Mayara de Sousa Lima Feitas 

RG nº 036256072009-9 SSP/MA 

CPF nº 604,781.933-86 

Proprietária 
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LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

F N DO N TERAMO 

C N PJ : 04.941.667/0001-40 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

Para o fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. 

RAZÃO SOCIAL 
NOME FANTASIA 
CNPJ 
INSC. ESTADUAL 
CONTATO/E-MAIL: 

ENDEREÇO 

F N DO N TERAMO 
LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 
04.941.667/0001-40 
121972070 

(99) 3663-1244 
TRAVESSA ANTONIO MACEDO, No 71, CENTRO, PRESIDENTE 
DUTI~A/MA, CEP: 65.760-000 

RELAÇÃO E OUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND OTD V. UNIT V_TOTAL 

1 
Almofada para carimbo n° 03 O produto deverá apresentar 
pigmentação preta e respeitar as seguintes dimensões 
mínimas: 6,7 cm x 1 1 cm. 

UND 100 R$ 19,25 R$ 1.925,00 

2 
Apagador para quadro branco. Produzido com base em 
plástico reforçado e feltro super macio resistente com refil 
substituível. 

UND 500 R$ 18,25 R$ 9.125,00 

3 
Aplicador de cola quente grande. Produzido em resina 
termoplástica azul e componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

UND 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

4 
Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em resina 
termoplástica azul e componentes metálicos, potência 07 W; 
bivolt; garantia minima dc 12 meses 

UND 100 R$ 35,00 R$ 3.500,00 

5 Apontador de lápis atóxico simples UND 1000 R$ 2,65 R$ 2.650,00 

6 

Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. 
Confeccionado em resinas termoplásticas e lâmina de aço 
carbono temperado de alta resistência e ângulo de corte 
preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 cm x 1,5 cm, cores 
sortidas. com selo do Inmetro; 

UND 4.000 R$ 4,80 R$ 19.200,00 

7
Baião de festa liso confeccionado em látex, tamanho n.° 07. 
Formato pera e embalagem com 50 unidades. Distribuir a 
quantidade total igualmente pelas cores: amarela, azul, 
branca, laranja, marrom, rosa, verde e vermelha. 

PCTS DE 
CADA 

500 R$ 9,80 R$ 4.900,00 

8 
Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas superficies 

UND 10.000 R$ 0,55 R$ 5.500,00 

Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex 
natural.Produto deverá ser atóxico com selo do Inmetro; 
formato retangular: 6 cm x 4 cm x 2 cm (c x I x a). 

UND 5.000 R$ 2,05 R$ 10.250,00 

TRAY. ANTÔNIO MACÊDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
FONE: 3663-44 (99) 99106-5353 EMAIL: livrariaamericana@9mail.com 

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

FN DO NTERAMO 

CNPJ: 04.941.667/0001-40 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

  

  

Para o fornecimento de materiais escolares diversos para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

RAZÃO SOCIAL FNDO NTERAMO 
NOME FANTASIA LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 
CNPJ 04.941.667/0001-40 
INSC. ESTADUAL 121972070 
CONTATO/E-MAIL: (99) 3663-1244 

TRAVESSA ANTONIO MACEDO, Nº 71, CENTRO, PRESIDENTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        natural.Produto deverá ser atóxico com selo do Inmetro; 
formato retangular: 6 cn x 4cmx 2 cm [cxlx al.         

ENDEREÇO DUTKA/MA, CEP: 65.760-000 

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND OTD | V.UNIT V.TOTAL 

Almofada para carimbo nº 03 O produto deverá apresentar 
pigmentação preta e respeitar as seguintes dimensões | UND 100 R$ 19,25 | R$ 1.925,00 
mínimas: 6,7 cm x 11 cm. 

Apagador para quadro branco. Produzido com base em 
plástico reforçado e feltro super macio resistente com refil| UND 500 | R$18,25 | R$9.125,00 
substituível. 

Aplicador de cola quente grande. Produzido em resina 
termoplástica azul e componentes metálicos, potência 07 W;| UND 100 | R$41,00 | R$4.100,00 
bivolt; garantia mínima de 12 meses. 

Aplicador de cola quente pequeno. Produzido em resina 
termoplástica azul e componentes metálicos, potência 07 W;| UND 100 R$ 35,00 | R$ 3.500,00 

bivolt; garantia mínima de 12 meses 

Apontador de lápis atóxico simples UND | 1000 | R$2,65 | R$ 2.650,00 

Apontador de lápis atóxico com depósito retangular. 
Confeccionado em resinas termoplásticas e lâmina de aço 
carbono temperado de alta resistência e ângulo de corte UND | 4.000 | R$480 | R$ 19.200,00 
preciso, dimensões mínimas: 6 cm x 2,5 cm x 1,5 cm, cores 
sortidas. com selo do Inmetro; 

Balão de festa liso confeccionado em látex, tamanho n.º 07. PCTS DE 
Formato pera e embalagem com 50 unidades. Distribuir a CADA 500 R$ 9,80 R$ 4.900,00 
quantidade total igualmente pelas cores: amarela, azul, 
branca, laranja, marrom, rosa, verde e vermelha. 

UND |10.000| R$ 0,55 R$ 5.500,00 
Borracha ponteira branca aplicavel Sobre diversas superficies ' ú 

Borracha para apagar lápis e grafite à base de látex UND | 5.000 | R$205 | R$ 10.250,00 

  

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 — CENTRO PRESIDENTE DUTRA — MA CEP: 65.760-000 
FONE: 3663-44 (99) 99106-5353 EMAIL: livrariaamericanaDgmail.com 

  

  

 



LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

F N DO N TERAMO 

C N PJ : 04.941.667/0001-40 
Caderno universitário uma matéria Í l x i ). O item deverá ser 
pautado, em espiral e capa dura; conter 100 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 56 g/m2 não 

10 devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em 
esquadro; cantos conforme padrão do fabricante. 

11 

12 

Caderno universitário dez matérias ( i 0x i ). O item deverá ser 
pautado, em espiral e capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 56 g/m2 não 
devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em 
esquadro; cantos conforme padrão do fabricante. 

UND 6000 RS 14,00 

13 

14 

Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item deverá 
apresentar miolo costurado, capa e contracapa confeccionada 
em papelão e papel offset e interior em folhas pautadas de 
gramatura mínima 56 9/m2. O produto deve atender a norma 
ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm x 275 
mm. 

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item deverá ter 
capa flexível em cartão duplex com gramatura mínima de 250 
g/m2 e folhas internas com 56 g/m2; papel branco. 
Acabamento em espiral de arame estanhado de 0,80 mm . O 
material deverá estar de acordo com as normas da ABNT. 
Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

UNO 

Caneta esferográfica com carga removfvel na cor azul. Escrita 
média (1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 
bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

UNO 

CX 

6000 

5.000 

300 

FOi_t-zA rt° '/5 

R$ 12,00 

R$ 12,00 

R$ 48,00 

TRAY. ANTÓNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA — MA CEP: 65.760 000 
FONE: 3663-44 (99) 991065353 EMAIL: livrariaamerlcana@gmaf.com 

R$ 60.000,00 

RS 84.000,00 

R$ 72.000,00 

RS 60.000,00 

R$ 14.400,00   

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICAN   

FN DO N TERAMO PLA sp 

CNP): 04.941.667/0001-40 |     

Rutirics 
Caderno universitário uma matéria (1x1). O item deverá ser mn 
pautado, em espiral e capa dura; conter 100 folhas, miolo 

confeccionado com gramatura minima de 56 g/m? não 
devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com 10 ; UND 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em 

esquadro; cantos conforme padrão do fabricante. 

5.000 | R$ 12,00 | R$ 60.000,00 

  

Caderno universitário dez matérias (10x1). O item deverá ser 
pautado, em espiral e capa dura; conter 200 folhas, miolo 
confeccionado com gramatura mínima de 56 g/m? não 

11 | devendo ultrapassar a capa em nenhum ponto; com UND 
cabeçalho e rodapé; bordas do caderno cortadas em 

esquadro; cantos conforme padrão do fabricante. 

6000 | R$ 14,00 | R$ 84.000,00 

  

€ Caderno brochurão capa dura 96 folhas. O item deverá 
k apresentar miolo costurado, capa e contracapa confeccionada 

em papelão e papel offset e interior em folhas pautadas de 
12 | 9ramatura minima 56 g/m?. O produto deve atender a norma 

ABNT/NBR 15733:2009. Dimensões mínimas: 200 mm x 275 
mm. 

UND | 6000 | R$ 12,00 | R$ 72.000,00 

  

Caderno de cartografia 48 folhas sem seda. O item deverá ter 
capa flexivel em cartão duplex com gramatura mínima de 250 
q/m? e folhas internas com 56 g/m?; papel branco. 

13 | Acabamento em espiral de arame estanhado de 0,80 mm. O 
material deverá estar de acordo com as normas da ABNT. 

Dimensões mínimas: 210 mm x 275 mm. 

UND | 5.000 | R$ 12,00 | R$ 60.000,00 

  

Caneta esferográfica com carga removível na cor azul. Escrita 
média (1,0Omm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 

O bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
14 | podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta CX 300 | R$48,00 | R$ 14.400,00 

da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo periodo fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades.               
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15 

Caneta esferográfica com carga removfvel na cor preta. Escrita 
média (1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 
bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

p( 300 R$ 48,00 R$ 14.400,00 

16 

Caneta esferográfica com carga removível na cor vermelha. 
Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de 
tungstênio, corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 
bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta 
da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

p( 100 R$ 48,00 R$ 4.800,00 

17 

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores (amarelo, 
azul claro, azul escuro, cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
verde escuro, vermelho, marrom e preto). Pincéis 
confeccionados em polipropileno com tampa antiasfixiante. e 
tinta à base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada fornecida pelo 
fabricante contendo 05 estojos. Dimensões mínimas do item: 
125 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro no mínimo; 
ponta de poliéster com 2,0 mm. 

EST 1000 R$ 48,00 R$ 48.000,00 

18 
Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno opaco; 
ponta de 3 a 5 mm; tinta na cor amarela. UND 3.000 R$ 4,89 R$ 14.670,00 

19 
Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 1.0mm. 
Própria para escrita em acetato. PVC e poliéster, tinta á base 
de álcool. 

UND 500 R$ 8,32 R$ 4.160,00 

20 Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores diversas FOLHAS 1000 R$ 2,85 R$ 2.850,00 

21 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m2. Dimensões 
nominais mínimas: 50 x 66 cm. Pacote com 100 folhas. OC 100 R$ 63,00 R$ 6.300,00 

22 
Clips n.° 2/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 500 g. 

IX 1000 R$ 5,10 R$ 5.100,00 

Z3 
Clips n.° 4/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 500 g. 

IX 1000 R$ 6,80 R$ 6.800,00 

24 
Clips n.° 8/0 galvanizado. Embalagem com 25 und / 500 g. 

IX 500 R$ 7,20 R$ 3.600,00 

TRAy. ANTÓNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA — MA CEP: 65.760-000 
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Caneta esferográfica com carga removível na cor preta. Escrita 
média (1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, 
corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 

bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 
15 | podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta cx 300 | R$48,00 | R$ 14.400,00 

da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo periodo fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

  

  

Caneta esferográfica com carga removível na cor vermelha. 
Escrita média (1,0mm), ponta de latão ou metal, esfera de 

o tungstênio, corpo transparente cristal sextavado, com marca e 
procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo 
de segurança respiro ante asfixiante, haste para fixação em 
bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não 

16 | podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta CX 100 | R$48,00 | R$ 4.800,00 
da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá 
apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de 
validade. Acondicionada em caixa com 50 unidades. 

  

Caneta hidrográfica lavável. Estojo com 12 cores (amarelo, 
azul claro, azul escuro, cinza, laranja, roxo, salmão, verde claro, 
verde escuro, vermelho, marrom e preto). Pincéis 
confeccionados em polipropileno com tampa antiasfixiante. e 
tinta à base d'água atóxica e lavável. Produto deverá ser 
acondicionado em embalagem apropriada fornecida pelo 
fabricante contendo 05 estojos. Dimensões mínimas do item: EsT 1000 | R$ 48,00 | R$ 48.000,00 
125 mm de comprimento e 10 mm de diâmetro no mínimo; 
ponta de poliéster com 2,0 mm. 

17 

  

Caneta marcadora de texto.Corpo em polipropileno opaco; 
18 ponta de 3 a 5 mm; tinta na cor amarela. UND 3.000 | R$4,89 | R$ 14.670,00 

Caneta para retroprojetor fina na cor preta. Ponta de 1.0mm. 
19 | Própria para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base | UND 500 R$832 | R$4.160,00 

  

  

  

  

  

      de álcool. 

20 | Cartolina laminada 48x66 Gramatura 180 cores diversas FOLHAS | 1000 | R$2,85 | R$ 2.850,00 
Cartolina branca.Gramatura mínima 150 g/m?. Dimensões 

21 | nominais mínimas: SO x 66 cm. Pacote com 100 folhas. Cx 100 | R$63,00 | R$ 6.300,00 

Clips n.º 2/0 galvanizado.Embalagem 100 und / 500 g. a |SipenticAiga Pages sua MES UN CX | 1000 | R$5,10 | R$5.100,00 

Clips n.º 4/0 galvanizado.Embalagem com 100 und / 500 g. 23 | Clpsnº4/0 ga 9 15009 ox | 1000 | R$680 | R$ 6.800,00 
Clips n.º 8/0 galvanizado. Embalagem 25 und / 500 g. 24 | Clipsnº 8/0 ga agem com 25 und / 500 g x | 500 | R$7,20 | R$ 3.600,00             
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Cola colorida atóxica lavável. Produto deve apresentar bico 
aplicador. Composição em resina de PVA e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do lnmetro na embalagem. 
Ideal para colagens, relevos coloridos, pintura e decorações 
em geral. Cada conjunto deverá conter uma unidade com 23 
gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, verde e 
vermelho. 

CX 3.000 R$ 14,55 R$ 43.650,00 

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto deverá 
ter bico ergonômico contra entupimento / vazamento e 
apresentar fórmula á base d'água e PVA. Apresentará selo do 
Inmetro impresso na embalagem do produto. Cola papel, 
couro, tecido; sendo 100% lavável mesmo depois de seca. 
Deverá ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g 
do produto e validade mínima de um ano a partir da data de 
entrega. 

UNO 4.000 R$ 3,99 R$ 15.960,00 

27 Corretivo líquido á base de água i 8ml UND 600 R$ 6, 15 R$ 3.690,00 

28 

Corretivo líquido á base de água em formato de 
eaneta.Utilizado para correção de qualquer tipo de escrita; 
secagem ultrarrápida; ponta metálica; composição: 
metilciclohexano, dióxido de titânio e polímero acrílico; 
embalagem contendo no mínimo 08 ml de solução não 
inflamável e atóxica. 

UND 400 R$ 8,56 R$ 3.424,00 

29

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 25 folhas na cor 
branca contendo 20 adesivos permanentes retangulares com 
dimensões mínimas de 25,4 x 101,5 mm cada, totalizando 500 
(quinhentas) etiquetas por pacote. 

PCT 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 

30 
Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura mínima 
de 80g/m2. 

UND 2.000 R$ 0,62 R$ 1.240,00 

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura mínima 
de 80g/m2. 

UND 4000 R$ 0,85 R$ 3.400,00 

32 

Fita adesiva durex colorida.Dimensões mínimas: 12 mm x 33 
m. Distribuir o total solicitado igualmente nas seguintes cores: 
amarelo, azul, verde e vermelho. 

ROLOS 
DE 

CADA 
800 R$ 5,55 R$ 4.440,00 

33 

Fita adesiva crepe gomada.Dimensões mínimas: 36 mm x 
50m. Composição: papel trepado tratado e adesivo à base de 
resina e borracha; acondicionada em tubetes de papelão. ROLOS 800 R$ 34,00 R$ 27.200,00 

34 

Fita adesiva transparente autocolante. Dimensões mínimas: 45 
mm x 45 m. Composição: filme de polipropileno com adesivo ã 
base de resina e borracha; acondicionada em tubetes de 
papelão. 

ROLOS 2.000 R$ 6,55 R$ 13.100,00 

TRAY. ANTÔNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
FONE: 3663-44 (99) 99106-5353 EMAIL: livrariaamericana@gmail.com   
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Cola colorida atóxica lavável. Produto deve apresentar bico 
aplicador. Composição em resina de PVA e conservante tipo 
benzoatiazol. Deverá conter selo do Inmetro na embalagem. 
Ideal para colagens, relevos coloridos, pintura e decorações 
em geral. Cada conjunto deverá conter uma unidade com 23 
gramas de cada cor: amarelo, azul, branco, preto, verde e 

vermelho. 

3.000 

  

FOLHA a // A 

Rubrica 
  

R$ 14,55 R$ 43.650,00 

  

26 

Cola líquida branca para uso escolar 90g. O produto deverá 
ter bico ergonômico contra entupimento / vazamento e 
apresentar fórmula à base d'água e PVA. Apresentará selo do 
Inmetro impresso na embalagem do produto. Cola papel, 
couro, tecido; sendo 100% lavável mesmo depois de seca. 
Deverá ser acondicionada em frasco plástico contendo 90g 
do produto e validade mínima de um ano a partir da data de 
entrega. 

UND 4.000 R$ 3,99 R$ 15.960,00 

  

27 Corretivo líquido à base de água 18ml! UND 600 R$ 6,15 R$ 3.690,00 
  

28 

Corretivo líquido à base de água em formato de 
caneta.Utilizado para correção de qualquer tipo de escrita; 
secagem ultrarrápida; ponta metálica; composição: 
metilciclohexano, dióxido de titânio e polimero acrílico; 
embalagem contendo no mínimo 08 ml de solução não 

inflamável e atóxica. 

UND 400 R$ 8,56 R$ 3.424,00 

  

29 

Etiqueta adesiva permanente.Pacote com 25 folhas na cor 
branca contendo 20 adesivos permanentes retangulares com 
dimensões mínimas de 25,4 x 101,5 mm cada, totalizando 500 
(quinhentas) etiquetas por pacote. 

PCT 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 

  

30 

Envelope de papelaria medindo 200 x 280 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura mínima 
de 80g/m?. 

UND 2.000 R$ 0,62 R$ 1.240,00 

  

31 
Envelope de papelaria medindo 240 x 340 mm. 
Confeccionado em papel kraft com aba e gramatura mínima 
de 80g/m?2. 

UND 4000 R$ 0,85 R$ 3.400,00 

  

32 

Fita adesiva durex colorida.Dimensões mínimas: 12 mm x 33 
m. Distribuir o total solicitado igualmente nas seguintes cores: 
amarelo, azul, verde e vermelho. 

ROLOS 
DE 

CADA 
800 R$ 5,55 R$ 4.440,00 

  

33 

Fita adesiva crepe gomada.Dimensões mínimas: 36 mm x 
50m. Composição: papel crepado tratado e adesivo à base de 
resina e borracha; acondicionada em tubetes de papelão. ROLOS 800 R$ 34,00 R$ 27.200,00 

  

34     Fita adesiva transparente autocolante. Dimensões minimas: 45 
mm x 45 m. Composição: filme de polipropileno com adesivo à 
base de resina e borracha; acondicionada em tubetes de 
papelão.   ROLOS   2.000   R$ 6,55 R$ 13.100,00     
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35 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor amarelo.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 RS 9.450,00 

36 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul claro.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,10 RS 9.300,00 

37 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul escuro.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3, 15 RS 9.450,00 

38 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 RS 3,15 RS 9.450,00 

39 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor branca.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 RS 9.450,00 

40 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor laranja.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 RS 3,15 RS 9.450,00 

41 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor Iilás.Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 R$ 9.450,00 

42 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor marrom. Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 RS 3,15 RS 9.450,00 

43 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 RS 3,15 RS 9.450,00 

44 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor rosa. Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3, 15 R$ 9.450,00 

45 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde bandeira.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 R$ 9.4 50,00 

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde musgo. Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 RS 9.450,00 

47 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor vermelha. Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,15 R$ 9.450,00 

48 Folha de E.VA estampada Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 1000 RS 7,55 RS 7.550,00 

49 
Folha de E.VA com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 RS 5.285,00 

50 
Folha de E.V.A. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 
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Folha de E.V.A. modelo liso na cor amarelo.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 

de espessura. 
FOLHAS 3.000 

  

FOLHA nº 119 

Rubrica 
  

R$3,15 R$ 9.450,00 

  

36 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul claro.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$ 3,10 R$ 9.300,00 

  

37 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor azul escuro.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 

de espessura. 
FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

38 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor bege.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

39 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor branca. Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

40 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor laranja. Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 

espessura. 
FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

41 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor lilás.Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 

espessura. 
FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

42 

Folha de EVA. modelo liso na cor marrom.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$:3,/15 R$ 9.450,00 

  

43 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor preta.Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

44 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor rosa.Dimensões mínimas de 
400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

45 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde bandeira.Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

46 

Folha de E.V.A. modelo liso na cor verde musgo. Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 
de espessura. 

FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

47 
Folha de E.V.A. modelo liso na cor vermelha. Dimensões 
mínimas de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm 

de espessura. 
FOLHAS 3.000 R$3,15 R$ 9.450,00 

  

48 
Folha de E.V.A. estampada Dimensões mínimas de 400 mm de 
largura x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 1000 R$ 7,55 R$ 7.550,00 

  

49 
Folha de E.V.A. com glitter na cor dourado 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 

    50   Folha de EVA. com glitter na cor verde 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura.   FOLHAS   700   R$ 7,55   R$ 5.285,00 
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' 1
Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.28 5,00 

52 Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de E.V.A. com 
glitter na cor azul Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 

53 
Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 
espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 

54 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 8,36 R$ 4.180,00 

55 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 RS 7,66 R$ 3.830,00 

56 Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 RS 7,66 RS 3.830,00 

57 

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em formato 
cilíndrico com comprimento igual ou superior a doze 
centímetros. O produto deverá ser macio e apresentar alto 
poder de cobertura, superfície lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e certificação EN/7 i . 
Composição: ceras minerais, pigmentos homogcneos e 
atóxicos. 

CX 2000 RS 8,00 R$ 16.000,00 

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 100 
folhas. espaço de 70 mm para as folhas, grampos do tipo: 
1/4, 3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13, 9/14 (mm), 
dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5cm 

UND 50 R$ 122,00 RS 6.100,00 

59 

Grampeador para 25 folhas.O produto deverá apresentar as 
seguintes características: apoio emborrachado, corpo em aço 
escovado, depósito com face de segurança, botão de 
acionamento do trilho e funções prender / grampear. 
Dimensões mínimas (C x L x A): 18 x 4 x 6,5 cm. Utiliza 
grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

UND 100 RS 38,00 R$ 3.800,00 

60 
Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser fabricado 
com arame de aço galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 
unidades. 

CX 100 R$ 10,55 R$ 1.055,00 

TRAY. ANTÔNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 

FONE: 3663-44 (99) 99106-5353 EMAIL: 
livrariaamericana@gmail.com   
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Folha de E.V.A. com glitter na cor vermelho 
Dimensões mínimas de 400 mm de largura x 500 de 
comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 

  

  
  

R$ 7,55 R$ 5.285,00 

  

52 Folha de E.V.A. com glitter na cor azul Folha de E.V.A. com 
glitter na cor azul Dimensões mínimas de 400 mm de largura 
x 500 de comprimento x 2mm de espessura. 

FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 

  

53 

Folha de E.V.A. com glitter na cor prata Dimensões mínimas 
de 400 mm de largura x 500 de comprimento x 2mm de 

espessura. 
FOLHAS 700 R$ 7,55 R$ 5.285,00 

  

Folhafplaca) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 8,36 R$ 4.180,00 
  

Folha(placa) de isopor dimensões 100cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 7,66 R$ 3.830,00 

  

Folhafplaca] de isopor dimensões 1 00cm X 50cm x 20mm FOLHAS 500 R$ 7.66 R$ 3.830,00 

  

57 

Giz de cera.Embalagem deverá conter doze cores em formato 
cilíndrico com comprimento igual ou superior a doze 
centimetros. O produto deverá ser macio e apresentar alto 
poder de cobertura, superficie lisa, uniforme e isenta de 
deformações, além de selo do Inmetro e certificação EN/71. 
Composição: ceras minerais, pigmentos homogêneos e 

atóxicos. 

2000 R$ 8,00 R$ 16.000,00 

  

58 

Grampeador de mesa grande 23/8-13 grampeia ate 100 
folhas. espaço de 70 mm para as folhas, grampos do tipo: 
1/4,3/8, 1/2 (polegadas) 23/8, 23/10, 23/13,9/14 (mm), 

dimensoes: 28,7 x 7,6 x 18,5em 
UND 50 R$ 122,00 R$ 6.100,00 

  

59 

Grampeador para 25 folhas.O produto deverá apresentar as 
seguintes caracteristicas: apoio emborrachado, corpo em aço 
escovado, depósito com face de segurança, botão de 
acionamento do trilho e funções prender / grampear. 

Dimensões mínimas (Cx Lx A): 18x 4x 6,5 cm. Utiliza 
grampos 26/6, 23/6, 23/8 e 24/8. 

UND 100 R$ 38,00 R$ 3.800,00 

  

60     Grampo 26/6 do tipo extra.O produto deverá ser fabricado 
com arame de aço galvanizado. Caixa deverá conter 5.000 
unidades.     100   R$ 10,55   R$ 1.055,00 

  

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 — CENTRO PRESIDENTE DUTRA — MA CEP: 65.760-000 
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Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as seguintes 
pigmentações: amarelo canário, azul, azul cobalto, canela, 
carmim, laranja claro, marrom, rosa claro, verde folha, verde 
oliva, vermelho, prata e preto. Estes serão produzidos com 
materiais totalmente atóxicos, madeira reflorestada isenta de 
nós - apresentando colagem perfeita, resistente e rígida das 
metades - em formato sextavado. O grafite deverá ser 
recoberto com tinta atóxica devendo possuir constituição 
uniforme, isento de impurezas, com boa pigmentação e 
maciez. O produto deverá ser certificado pelo Inmetro e 
conter selo FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 175 mm, 
entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. Composição 
básica: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 
reflorestada. 

EST 4000 R$ 18,00 R$ 72.000,00 

62

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em madeira 
reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades com 
rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu 
deslocamento ou quebra durante o apontamento, o qual 
deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não laváveis. 
a barra interna de grafite deverá possuir constituição uniforme 
e sem impurezas. certificado pelo lnmetro, contendo selo FSC; 
dimensões mínimas: comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 
7,2 mm, diâmetro do grafite: 2,0mm. Composição básica: 
material cerâmico, grafite e madeira reflorestada; graduação 
do grafite: n° 2B. A caixa deverá conter 144 unidades do 
produto. 

CX 150 R$ 57,69 R$ 8.653,50 

63 

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamfnico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UND 1000 R$ 10,55 R$ 10.550,00 

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamfnico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UNO 1000 R$ 10,55 R$ 10.550,00 

65 

Marcador para quadro branco na cor vermelha. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UNO 500 R$ 10,55 R$ 5.275,00 

TRAY. ANTÔNIO MACËDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
FONE: 3663-44 (99) 991065353 EMAIL: livrariaamericana@gmail.com 
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Lápis de cor. O estojo deverá conter lápis com as seguintes 
pigmentações: amarelo canário, azul, azul cobalto, canela, 
carmim, laranja claro, marrom, rosa claro, verde folha, verde 
oliva, vermelho, prata e preto. Estes serão produzidos com 
materiais totalmente atóxicos, madeira reflorestada isenta de 
nós - apresentando colagem perfeita, resistente e rígida das 
metades - em formato sextavado. O grafite deverá ser 
recoberto com tinta atóxica devendo possuir constituição 
uniforme, isento de impurezas, com boa pigmentação e 
maciez. O produto deverá ser certificado pelo Inmetro e 
conter selo FSC. Dimensões mínimas: comprimento: 175 mm, 
entre faces: 6,9 mm, diâmetro da mina: 3,3 mm. Composição 
básica: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 

reflorestada. 

EST 4000 

|— cdi re 
Rubrica 
  

R$ 18,00 R$ 72.000,00 

  

62 

Lápis grafite preto redondoConfeccionados em madeira 
reflorestada, apresentando colagem perfeita das metades com 
rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu 
deslocamento ou quebra durante o apontamento, o qual 
deverá ser recoberto com tinta verniz atóxicos e não laváveis. 
a barra interna de grafite deverá possuir constituição uniforme 

e sem impurezas. certificado pelo Inmetro, contendo selo FSC; 
dimensões minimas: comprimento: 170mm, entre faces: 6,9 a 

7,2 mm, diâmetro do grafite: 2,0mm. Composição básica: 
material cerâmico, grafite e madeira reflorestada; graduação 
do grafite: nº 2B. A caixa deverá conter 144 unidades do 
produto. 

150 R$ 57,69 R$ 8.653,50 

  

Marcador para quadro branco na cor azul. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UND 1000 R$ 10,55 R$ 10.550,00 

  

64 

Marcador para quadro branco na cor preta. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos. 

UND 1000 R$ 10,55 R$ 10.550,00 

  

65     Marcador para quadro branco na cor vermelha. Produto 
descartável para uso restrito em quadros de laminado 
melamínico brilhante. Composição: ponta de feltro 
arredondada, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
corantes, resinas, solventes e aditivos.   UND   500   R$ 10,55 R$ 5.275,00       

TRAV. ANTÔNIO MACÊDO Nº 71 — CENTRO PRESIDENTE DUTRA — MA CEP: 65.760-000 
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66 

Massa para modelar. Produto de uso escolar — não deve 
manchar as mãos, deverá ser atóxico e antialérgico -
disponibilizado em forma sólida e maleável. Estojo deverá 
conter doze cores do tipo fosca que podem ser reutilizadas 
(não endurece), totalizando 90g. O mesmo deverá estar de 
acordo com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 
Inmetro impresso na embalagem. Validade mínima 06 (seis) 
meses. 

O 1000 RS 10,00 RS 10.000,00 

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3, 15 RS 3.150,00 

68 
Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3, 15 RS 3.150,00 

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,15 RS 3.150,00 

70 
Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,15 RS 3.1 50,00 

71 
Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,15 RS 3.150,00 

72 
Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 PS 3,15 RS 3.150,00 

73 
Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 PS 3,15 PS 3.150,00 

74 
Papel colorset na cor amarela. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 PS 3,00 RS 3.000,00 

75 
Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 
mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,00 RS 3.000,00 

76 
Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, respectivamente, 
150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,00 RS 3.000,00 

77 
Papel colorset na cor branca. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,00 RS 3.000,00 

78 
Papel colorset na cor marrom. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,00 RS 3.000,00 

79 
Papel colorset na cor preta. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 RS 3,00 RS 3.000,00 

TRAV. ANTÔNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
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Massa para modelar. Produto de uso escolar - não deve 
manchar as mãos, deverá ser atóxico e antialérgico - 
disponibilizado em forma sólida e maleável. Estojo deverá 
conter doze cores do tipo fosca que podem ser reutilizadas 
(não endurece), totalizando 90g. O mesmo deverá estar de 

acordo com a norma ABNT/NBR 11.786 e conter selo do 
Inmetro impresso na embalagem. Validade mínima 06 (seis) 
meses. 

1000 

  

  
  

R$ 10,00 R$ 10.000,00 

  

67 
Papel cartão fosco na cor amarelo. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280q/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

68 

Papel cartão fosco na cor azul claro.Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
2809/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

69 
Papel cartão fosco na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
280q/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

70 
Papel cartão fosco na cor marrom. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas, respectivamente de 
2809/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

7 
Papel cartão fosco na cor preta. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente de 280g/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

2 
Papel cartão fosco na cor verde. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas, respectivamente de 2809/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

73 
Papel cartão fosco na cor vermelho. Folha simples com 

gramatura e dimensões minimas, respectivamente de 
2809/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$3,15 R$ 3.150,00 

  

74 
Papel colorset na cor amarela. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

75 
Papel colorset na cor azul claro. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 
mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

76 
Papel colorset na cor azul escuro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, respectivamente, 
150g/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

7 
Papel colorset na cor branca. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

78 
Papel colorset na cor marrom. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 1509/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

    79   Papel colorset na cor preta. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150q/m? e 480 mm 
x 660 mm.   FOLHAS   1000   R$ 3,00   R$ 3.000,00     
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80 
Papel colorset na cor verde. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

81 
Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com 
gramatura e dimensões mínimas de, respectivamente, 
150g/m2 e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

82 
Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas de, respectivamente, 150g/m2 e 480 
mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,45 R$ 2.57 4,00 

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 12.0 R$ 21,45 R$ 2.574,00 

85 Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 

86 Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões mínimas de 
48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 

87 Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

PCT 120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 

88 Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

pG 120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 

89 Papel crepom na cor verde. Folha com dimensões mínimas de 
48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. PCT 120 R$ 21,45 R$ 2.574 00 

90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA UND 3000 R$ 1,78 P55.340,00 

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS PCT 250 R$ 21,45 R$ 5.362,50 

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 100 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,89 R$ 1.309,10 

93

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme 
norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 
folhas revestida em boop; produto com certificação ambiental 
FSC; com selo e código de licença impressos na embalagem. 

RESMA 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00 

94 

Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 500 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 2500 R$ 27,00 R$ 67.500,00 

TRAY. ANTÓNIO MAC ÊDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
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Papel colorset na cor verde. Folha simples com gramatura e 
dimensões mínimas de, respectivamente, 1509/m? e 480 mm 
x 660 mm. 

FOLHAS 1000 

  

  
R$ 3.000,00 

  

81 

Papel colorset na cor verde claro. Folha simples com 

gramatura e dimensões mínimas de, respectivamente, 
1509/m? e 480 mm x 660 mm. 

FOLHAS 1000 R$ 3.000,00 

  

82 
Papel colorset na cor vermelha. Folha simples com gramatura 
e dimensões mínimas de, respectivamente, 1509/m? e 480 

mm x 660 mm. 
FOLHAS 1000 R$ 3,00 R$ 3.000,00 

  

83 
Papel crepom na cor amarela. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 
  

84 
Papel crepom na cor azul escuro. Folha com dimensões 
mínimas de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$21,45 R$ 2.574,00 

  

Papel crepom na cor branca. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 
  

86 Papel crepom na cor laranja Folha com dimensões mínimas de 
48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 
  

87 
Papel crepom na cor marrom. Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 
  

88 Papel crepom na cor vermelha Folha com dimensões mínimas 
de 48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$21,45 R$ 2.574,00 
  

89 
Papel crepom na cor verde. Folha com dimensões mínimas de 
48 cm x 200 cm. Pacote com dez folhas. 

120 R$ 21,45 R$ 2.574,00 
  

90 PAPEL 40K 66X96 GRAMATURA 120 NA COR BRANCA UND 3000 R$ 1,78 R$ 5.340,00 
  

91 PAPEL GRAMATURA 180 A4 PACOTE COM 50 FOLHAS 250 R$21,45 R$ 5.362,50 
  

92 

Papel sulfite A4 na cor amarela. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 q/m? e 210 x 297mm. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 100 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,89 R$ 1.309,10 

  

93 

Papel sulfite A4 na cor azul. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. Opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5% [+/- 1,0) conforme 
norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 
folhas revestida em boop; produto com certificação ambiental 
FSC; com selo e código de licença impressos na embalagem. 

RESMA 190 R$ 7,00 R$ 1.330,00 

  

94     Papel sulfite A4 na cor branca. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m? e 210 x 297mm. 

Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% [+/- 1,0] 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 500 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem.   RESMA   2500   R$ 27,00   R$ 67.500,00 
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LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

F N DO N TERAMO 

C N PJ : 04.941.667/0001-40 

FOLHA rt° 

95 Papel sulfite oficio 2 75g, gramatura: 75g/m2, formato: oficio 
2 (2106 x 330 mm) , folhas/resma: 500 

RESMA 250 R$ 30,00 R$ 7.500,00 

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 297X420MM. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 500 folhas revestida em boop. 

PCT 20 R$ 55,00 R$ 1. 100,00 

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. Opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) conforme 
norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 
folhas revestida em boop; produto com certificação ambiental 
FSC; com selo e código de licença impressos na embalagem. 

RESMA 190 l 6,00 R$ 1.140,00

9$ Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96cm na cor parda 
pacote com 100 folhas 

pG 25 R$ 186,00 R$ 4.650,00 

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 g/m2 e 210 x 297mm. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 100 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 200 R$ 6,88 R$ 1.376,00 

100 Papel com pauta resma com 400 folhas RESMA 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00 

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais cores 
diversas 66x96cm 

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

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas FOLHAS 1000 R$ 0,65 R$ 650,00 

4 103 Papel laminado 48x66cm FOLHAS 1500 R5 2,05 R$ 3.075,00 

104 
Pasta classificadora suspensa Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, medindo, no mínimo, 335 
mm x 226 mm x 10 mm. 

UNO 2500 R$ 4,43 R$ 1 1.075,00 

105 

Pasta lombada larga modelo A-Z. O produto deverá 
apresentar visor, forração interna e externa em PVC, ferragem 
de alta pressão, lombo medindo no mínimo 70 mm, além de 
rados e olhais niquelados. 

UND 300 R$ 16,55 R$ 4.965 00 

106 

Pasta transparente formato ofício. O produto deverá ser 
confeccionado em polipropileno corrugado na cor azul e 
apresentar fechamento com elástico e tratamento 
antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

UND 1000 R$ 5,80 R$ 5.800 00 

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá ser confeccionado 
em estrutura metálica e apresentar depósito. Preparado para 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de diâmetro igual a 5 
mm. 

UND 50 R$ 43,00 R$ 2.150,00 

108 Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor azul 

50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

TRAy. ANTÔNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
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LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

FN DO N TERAMO 

CNPJ: 04.941.667/0001-40 

Papel sulfite oficio 2 759, gramatura: 759/m2, formato: oficio 
2 (2106 x 330 mm), folhas/resma: 500 

RESMA 250 

  

R$ 30,00 

  

R$ 7.500,00 

  

96 

Papel sulfite A3 na cor branca. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 qg/m? e 297X420MM. 

Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 500 folhas revestida em boop. 

20 R$ 55,00 R$ 1.100,00 

  

97 

Papel sulfite A4 na cor rosa. Gramatura e dimensões mínimas, 
respectivamente, de 75 qg/m? e 210 x 297mm. Opacidade 
mínima de 87%; umidade entre 3,5% [+/- 1,0) conforme 
norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem com 100 
folhas revestida em boop; produto com certificação ambiental 
FSC; com selo e código de licença impressos na embalagem. 

RESMA 190 R$ 6,00 R$ 1.140,00 

  

98 Papel madeira 110 grams/m medindo 66x96cm na cor parda 
pacote com 100 folhas 

PCT 25 R$ 186,00 R$ 4.650,00 

  

99 

Papel sulfite A4 na cor verde. Gramatura e dimensões 
mínimas, respectivamente, de 75 q/m? e 210 x 297mm. 
Opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% ([+/- 1,0) 
conforme norma tappi; pH alcalino; corte rotativo; embalagem 
com 100 folhas revestida em boop; produto com certificação 
ambiental FSC; com selo e código de licença impressos na 
embalagem. 

RESMA 200 R$ 6,88 R$ 1.376,00 

  

100 Papel com pauta resma com 400 folhas RESMA 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00 
  

101 Papel celofone. para trabalhos escolares e artesanais cores 
diversas 66x96cm 

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

102 Papel Seda. 40x60 Cores Diversas FOLHAS 1000 R$ 0,65 R$ 650,00 
  

103 Papel laminado 48x66cm FOLHAS 1500 R$ 2,05 R$ 3.075,00 
  

104 
Pasta classificadora suspensa Confeccionada em polipropileno 
transparente com grampo plástico, medindo, no mínimo, 335 
mm x 226 mm x 10 mm. 

UND 2500 R$ 4,43 R$ 11.075,00 

  

105 

Pasta lombada larga modelo AZ. O produto deverá 
apresentar visor, forração interna e externa em PVC, ferragem 
de alta pressão, lombo medindo no mínimo 70 mm, além de 
rados e olhais niquelados. 

UND 300 R$ 16,55 R$ 4.965,00 

  

106 

Pasta transparente formato ofício. O produto deverá ser 
confeccionado em polipropileno corrugado na cor azul e 
apresentar fechamento com elástico e tratamento 
antiumidade. Dimensões mínimas: 315 x 226 x 55 mm. 

UND 1000 R$ 5,80 R$ 5.800,00 

  

107 

Perfurador para papeis. O produto deverá ser confeccionado 
em estrutura metálica e apresentar depósito. Preparado para 
perfurar até vinte folhas, com dois furos de diâmetro igual a 5 
mm. 

UND 50 R$ 43,00 R$ 2.150,00 

    108   Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor azul   x   50   R$ 70,00   R$ 3.500,00 
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109 Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor preta 

50 R$ 70,00 R$ 3.500,00~M

1 10 Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor vermelha 

50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

1 1 1 
Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser 
confeccionado com cerdas brancas e cabo de madeira. 

UND 1000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 

1 12 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa 
com 12 unidades 

CX 30 R$ 70,00 R$ 2. 100,00 

1 13 Reabastecedor para pincel atomico permanente preto caixa 
com 12 unidades 

CX 30 R$ 70,00 R$ 2. 100,00 

1 14 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa 
com 12 unidades 

CX 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 

1 15 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor 
azul 

UND 50 R$ 95,00 R$ 4.7 50,00 

116 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor 
preto 

UND 50 R$ 96,00 R$ 4.800,00 

1 17 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m1 na cor 
vermelha 

UND 50 R$ 96,00 R$ 4.800,00 

1 18 

Refil de cola quente grosso em bastão. Produto atóxico 
confeccionado em adesivo termoplástico à base de resinas 
transparente, ceras e polímeros. Dimensões mínimas de 11,5 
mm x 300 mm. Embalagem contendo 1 kg do produto. 

PCT 50 R$ 93,00 R$ 4.650,00 

1 19 

Régua transparente de uso escolar. O produto deverá conter 
escala milimétrica impressa em seu corpo, ser confeccionado 
em poliestireno e respeitar as dimensões mínimas de 306 mm 
de comprimento x 03 mm de espessura x 34 mm de largura. 

UND 5000 R$ 3,55 R$ 17.750,00 

120 
TNT na cor amarela. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 153,00 R$ 1.530,00 

121 
TNT na cor azul claro. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 153,00 R$ 1.530,00 

122 
TNT na cor azul escuro. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma unidade. 
Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

123 
TNT na cor branca. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas 
do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 P5 1.480,00 

124 
TNT na cor laranja. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas 
do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

TRAy. ANTÔNIO MACEDO N°71 - CENTRO PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 
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LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA 

FN DO N TERAMO 

CNP): 04.941.667/0001-40 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor preta 

50 R$ 70,00 

  

   
R$ 3.500,00 

  

no 
Pincel atomico. Ponta porosa permanente caixa com 12 
unidades na cor vermelha 

50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 

  

m 
Pincel chato longo número 12. O produto deverá ser 
confeccionado com cerdas brancas e cabo de madeira. 

UND 1000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 

  

2 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa 
com 12 unidades 

30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 
  

3 Reabastecedor para pincel atomico permanente preto caixa 
com 12 unidades 

30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 

  

114 Reabastecedor para pincel atomico permanente azul caixa 
com 12 unidades 

30 R$ 70,00 R$ 2.100,00 

  

115 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m! na cor 
azul 

50 R$ 95,00 R$ 4.750,00 

  

116 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500ml na cor 
preto 

50 R$ 96,00 R$ 4.800,00 

  

1:17 Reabastecedor de pincel para quadro branco 500m! na cor 

vermelha 
50 R$ 96,00 R$ 4.800,00 

  

18 

Refil de cola quente grosso em bastão. Produto atóxico 
confeccionado em adesivo termoplástico à base de resinas 
transparente, ceras e polímeros. Dimensões mínimas de 11,5 
mm x 300 mm. Embalagem contendo 1 kg do produto. 

50 R$ 93,00 R$ 4.650,00 

  

719 

Régua transparente de uso escolar. O produto deverá conter 
escala milimétrica impressa em seu corpo, ser confeccionado 
em poliestireno e respeitar as dimensões mínimas de 306 mm 
de comprimento x 03 mm de espessura x 34 mm de largura. 

UND 5000 R$ 3,55 R$ 17.750,00 

  

120 
TNT na cor amarela. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 153,00 R$ 1.530,00 

  

121 
TNT na cor azul claro. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

ROLOS 10 R$ 153,00 R$ 1.530,00 

  

122 
TNT na cor azul escuro. O produto deverá estar 

acondicionado em embalagem plástica com uma unidade. 
Dimensões mínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

ROLOS R$ 148,00 R$ 1.480,00 

  

123 
TNT na cor branca. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas 
do tecido: 1,40m x 50 m. 

ROLOS R$ 148,00 R$ 1.480,00 

    124   TNT na cor laranja. O produto deverá estar acondicionado em 

embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas 
do tecido: 1,40 mx 50 m.   ROLOS     R$ 148,00   R$ 1.480,00 
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AULNA   r t"

125 
TNT na cor marrom. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

126 
TNT na cor rosa. O produto deverá estar acondicionado em 
embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas 
do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

127 
TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar 
acondicionado em embalagem plástica com uma unidade. 
Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

128 
TNT na cor vermelha. O produto deverá estar acondicionado 
em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões 
mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

ROLOS 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00 

129 Tesoura escolar de bolso 4" (10 cm). Cabo anatômico; ponta 
redonda; 

UND 5000 R$ 6,55 R$ 32.750,00 

130 
Tesoura multiuso tamanho 8 ½" (21 cm). Lâmina 
confeccionada em aço inoxidável e pegador em material 
plástico. 

UND 250 R$ 22,00 R$ 5.500,00 

131 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto deverá ser 
atóxico e estar acondicionado em caixas com 6 unidades 
Composição: pigmentos atáxicos, água espessante, carga 
inerte e conservante benzotiazol. Validade mínima de seis 
meses e selo do lnmetro impressos na embalagem. 

CX 1500 R$ 7,35 R$ 1 1.025,00 

132 Tinta para carimbo. O produto deverá ser à base d'água e 
apresentar pigmentação preta. Embalagem com 42 ml. 

UND 50 R$ 1 1,85 R$ 592,50 

VALOR TOTAL R$ 
1.215.360,60 

PRESIDENTE DUTRA/MA, 13 DE ABRIL DE 2022. 

FNDONTERAMO 
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO 

CPF: 253.848.804-49 
SÓCIA /PROPRIETÁRIA 
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LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA... 445 

FN DO NTERAMO a 

CNP): 04.941.667/0001-40 pen 

TNT na cor marrom. O produto deverá estar acondicionado 
125 |em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões | ROLOS to | R$148,00] R$ 1.480,00 

mínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

TNT na cor rosa. O produto deverá estar acondicionado em 
126 | embalagem plástica com uma unidade. Dimensões mínimas | ROLOS to | R$148,00] R$ 1.480,00 

do tecido: 1,40 mx 50 m. 

TNT na cor verde bandeira. O produto deverá estar 
127 | acondicionado em embalagem plástica com uma unidade. | ROLOS to |R$ 148,00] R$ 1.480,00 

Dimensões mínimas do tecido: 1,40 m x 50 m. 

TNT na cor vermelha. O produto deverá estar acondicionado 
a 128 |em embalagem plástica com uma unidade. Dimensões | ROLOS to |R$ 148,00] R$ 1.480,00 
q mínimas do tecido: 1,40 mx 50 m. 

129 Tesoura escolar de bolso 4” [10 cm). Cabo anatômico; ponta UND | 5000 R$ 6,55| R$ 32.750,00 
redonda; 

Tesoura multiuso tamanho 8 W%” (21 cm). Lâmina 
130 | confeccionada em aço inoxidável e pegador em material | UND 250 R$ 22,00 | R$ 5.500,00 

plástico. 

Tinta têmpera guache de uso escolar O produto deverá ser 
atóxico e estar acondicionado em caixas com 6 unidades 

131 | Composição: pigmentos atóxicos, água espessante, carga x 1500 R$ 7,35 | R$ 11.025,00 
inerte e conservante benzotiazol. Validade mínima de seis 
meses e selo do Inmetro impressos na embalagem. 

Tinta para carimbo. O produto deverá ser à base d'água e 
jaz apresentar pigmentação preta. Embalagem com 42 ml. UND a0 FR ILAS | RSBRASD 

VALOR TOTAL R$ 
1.215.360,60     

  

PRESIDENTE DUTRA/MA, 13 DE ABRIL DE 2022. 

Plbibiiiiioaes ME Vmr 
FN DO N TERAMO 

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO 
CPF: 253.848.804-49 

SÓCIA /PROPRIETÁRIA 
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