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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012908/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2020-CPL/PMMS
Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO
E
FINANÇAS, com sede à Rua Dep. César Bandeira, s/n,
Centro, em Marajá do Sena – MA, doravante denominada
ÓRGÃO GERENCIADOR, para atender a demanda das
Secretarias Municipais, neste ato representada pelo seu
Secretário o Sr. Elivando Pessoa Lima, considerando o
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2020-CPL/PMMS, para
o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de
materiais de expediente de interesse da Administração
Municipal de Marajá do Sena – MA, cujo resultado registrado
na Ata da Sessão Pública realizada no dia 08 de dezembro de
2020 às 15h:00min (quinze horas) indica como vencedora a
empresa R R BARBOSA VIANA, de acordo com os autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012908/2020.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pela empresa R R
BARBOSA VIANA, inscrita no CNPJ sob o nº
41.614.298/0001-07, estabelecida na Avenida Nagib Haickel,
160, Sala 3A, Galeria Posto FC-05, Centro, Coroatá – MA,
representada pelo Sr. Rubem Raulison Barbosa Viana,
portador do RG sob o nº 069537392019-2 SSP/MA e CPF sob
o nº 467.849.773-00, nas quantidades estimadas, de acordo
com a classificação por elas alcançadas, por item, atendendo
às condições previstas no instrumento convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas estabelecidas nas Leis Federais n.º 8.666/93
e 10.520/02, bem como os Decretos Municipais n.º 006/17 e
008/17.
1.

DO OBJETO

PARA CONSULTAR A VERACIDADE DA PUBLICAÇÃO ACESSE:

1.1.
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços
para eventual aquisição de materiais de expediente de
interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena –
MA, especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N° 023/2020-CPL/PMMS, que passa a fazer
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta
de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme
consta nos autos do Processo Administrativo n° 012908/2020.
1.2.
Este instrumento não obriga a contratação, nem
mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I deste
instrumento, podendo os Órgãos Solicitantes promover as
aquisições de acordo com suas necessidades.
2.
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
2.1.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contado a partir de sua assinatura.
3.
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1.
O gerenciamento deste instrumento caberá à
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
3.2.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer
Secretaria e/ou Departamento da Administração Pública,
Direta ou Indireta, do Município de Marajá do Sena.
4.
DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1.
A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos
órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas
no objeto deste Edital.
4.2.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por
intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no § 4° do art.
62 da Lei n° 8.666/93, e procederá diretamente a solicitação
com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
4.3.
Os quantitativos dos contratos serão sempre fixos e os
preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
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4.4.
Aplicam-se aos contratos as disposições pertinentes da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.
Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro
de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito
dos processos de aquisições por meio de registro de preços,
devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições,
para a anexação ao respectivo processo de registro.
4.6.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
admitirá a adesão de "Órgão não-participante ou carona",
conforme Decreto Municipal n° 006/2017 e Lei Federal n°
8666/93.
4.7.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão nãoparticipante ou carona".
4.8.
Os órgãos ou entidades que não participaram do
registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse mediante
consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a
informação do item e a quantidade desejada, que
posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata,
para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de
Registro de Preços, com os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
4.9.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
4.10. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços não concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao “órgão não-participante ou carona” a
impossibilidade de sua adesão à Ata de Registro de Preços.
Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da
correspondência no processo.
4.11. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de
Adesão do “carona” e o respectivo apostilamento em Ata de
Registro de Preços dos “órgãos não-participantes ou carona”,
para futuro acatamento dos pedidos.
4.12. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser
providenciada a publicação do extrato na imprensa oficial, e
as cópias dos documentos deverão ser anexados ao processo
que originou o registro de preços.
4.13. As aquisições ou contratações adicionais a que se
refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
PARA CONSULTAR A VERACIDADE DA PUBLICAÇÃO ACESSE:

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.14. O instrumento convocatório deverá prever que o
quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
4.15. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não
participante deverá efetivar a aquisição ou, contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
4.16. A responsabilidade do órgão carona é restrita às
informações que esse produzir, não respondendo pelas
eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.17. Compete ao “órgão não-participante ou carona” os
atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.18. O Município de Marajá do Sena/MA através do órgão
gerenciador não responde pelos atos do órgão carona.
5.
DOS
PREÇOS,
ESPECIFICAÇÕES
E
QUANTITATIVOS
5.1.
Os preços registrados, as especificações dos produtos,
os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representantes legais, encontram-se elencados no ANEXO
ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
6.
DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
6.1.
As Contratadas ficam obrigadas a fornecerem os
produtos, entregando-os nos endereços contidos na Ordem de
Fornecimento emitida pelo Órgão Contratante.
6.2.
O prazo para entrega dos produtos deverá ser de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Fornecimento, e as demais de acordo com o
Anexo I do Edital.
7.
DA REVISÃO DE PREÇOS
7.1.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo
período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no
caso de desequilíbrio da equação-financeira inicial deste
instrumento.
7.2.
Os preços registrados que sofrerem revisão, não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
registro.
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7.3.
Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o Órgão Gerenciador, solicitará ao(s)
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo no mercado.
8.
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
8.1.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser
cancelada de pleno direito, pelo Órgão Gerenciador, quando:
a)
O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes
desta Ata de Registro de Preços;
b)
O preço registrado se apresentar superior ao praticado
no mercado e não houver sucesso nas negociações para sua
redução, com as empresas registradas na Ata;
c)
Houver solicitação do(s) Órgão(s) Participante(s),
devidamente justificadas, em razão de inexecução parcial ou
total de ordem de fornecimento decorrente deste registro;
d)
Por razões de interesse público, devidamente
demonstradas e justificadas pelo(s) Órgãos Participante(s) ou
pelo Órgão Gerenciador;
e)
Provocado pelo Fornecedor, mediante solicitação por
escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
8.2.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s)
Fornecedor(es) será(ao) comunicado(s) formalmente, através
de documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
8.3.
No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da
decisão, a comunicação será feita através de publicação no
Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir dela.
8.4.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão
Gerenciador, facultando-se a este, neste caso, a aplicação as
penalidades cabíveis.

9.
DA PUBLICAÇÃO
9.1.
O Órgão Gerenciador fará publicar o extrato da
presente Ata no Diário Oficial do Município e no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Marajá do Sena – MA, após
sua assinatura, nos termos da legislação Vigente.
10.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão
registradas por intermédio de lavratura de Termos Aditivos ou
Apostila mentos, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.
10.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 023/2020-CPL/PMMS e seus anexos e as
propostas das empresas registradas nesta Ata.
10.3. Poderá haver modificações nos locais da entrega dos
produtos caso em que a CONTRATANTE notificará a
CONTRATADA.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as
Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e os Decretos
Municipais n° 006/17 e 008/17.
11.
DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paulo Ramos,
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o
presente.

ANEXO ÚNICO
REF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2020
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2020 – CPL/PMMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012908/2020
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n.º 014/2020, celebrada entre a SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, para atender a demanda das Secretarias Municipais, e as
Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2020 – CPL/PMMS.
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA – MA.
QUADRO 1 – DADO DA EMPRESA FORNECEDORA
EMPRESA: R R BARBOSA VIANA
CNPJ: 41.614.298/0001-07
Telefone/Fax: (99) 98133-0660
Endereço: Avenida Nagib Haickel, 160, Sala 3A, Galeria Posto FC-05, e-mail: rubem.viana@hotmial.com
PARA CONSULTAR A VERACIDADE DA PUBLICAÇÃO ACESSE:
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Centro Coroatá – MA.
REPRESENTANTE: Sr. Rubem Raulison Barbosa Viana, portador do RG sob o nº 069537392019-2 SSP/MA e CPF sob o nº
467.849.773-00
QUADRO 2 – PRODUTO/SERVIÇOS REGISTRADO
EMPRESA: R R BARBOSA VIANA
VALOR
UNIT.
TOTAL
o Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente de interesse da Administração Municipal de Marajá do Sena – MA
SUBGRUPO 01.1. (COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO):
Papel a4 branco, tamanho 210x297mm, 75g/m2, 500 fls. Acondicionado em caixa
1
cx
375
R$221,00 R$82.875,00
contendo 10 resmas. Marca: rino
SUBGRUPO 01.2. (COTA RESERVADA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA – Mes/EPPs):
Papel a4 branco, tamanho 210x297mm, 75g/m2, 500 fls. Acondicionado em caixa
2
cx
125
R$221,00 R$27.625,00
contendo 10 resmas. Marca: rino
GRUPO 2. (Participação Exclusiva de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE):
3
Abastecedor para pincel permanente, cores diversas. Marca: radex
un
400
R$4,04
R$1.616,00
4
Agenda de compromissos. Marca: papelex
un
200
R$14,86
R$2.972,00
Almofada para carimbo material caixa plástico, material almofada esponja
absorvente revestida de tecido, tamanho nº 3, cor azul, tipo entintada, comprimento
5
un
200
R$5,02
R$1.004,00
12cm, largura 9cm, formato retangular, espessura 6mm, cores diversas. Marca:
radex
6
Apagador c/depósito. Marca: souza
un
500
R$7,84
R$3.920,00
Apontador lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, tamanho pequeno,
7
un
800
R$2,25
R$1.800,00
quantidade furos 1, características adicionais sem depósito. Marca: leo & leo
Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 9V, aplicação aparelho
8
un
400
R$7,97
R$3.188,00
eletroeletrônico. Marca: cis
Bloco de papel adesivo para recado, amarelo, tamanho 76x102mm, c/ 100 fls.
9
un
400
R$9,93
R$3.972,00
Marca: leo & leo
10
Borracha bicolor em látex natural. Marca: leo & leo
un
800
R$2,06
R$1.648,00
11
Borracha branca para lápis cx c/50 und. Marca: leo & leo
cx
800
R$9,95
R$7.960,00
12
Caderno universitário capa dura 10 materiais. Marca: papelex
un
400
R$14,87
R$5.948,00
CALCULADORA 12 DÍGITOS (B,7X103,0X154,0IG DISPLAY; TECLAS
13
PLÁSTICAS; METÁLICA; DUPLA ALIMENTAÇÃO; DIMENSÕES (AxLxP):
360
R$20,80
R$7.488,00
30 . Marca: cis
Caneta esferográfica, escrita fina, corpo em material plástico transparente com
orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de
14
cx
500
R$73,87 R$36.935,00
1 mm cx c/50 – fabricação nacional cx c/50 unidades, cores diversas. Marca: leo &
leo
Caneta esferográfica, escrita grossa, corpo em material plástico transparente com
orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de
15
cx
500
R$73,87 R$36.935,00
1 mm cx c/50 – fabricação nacional cx c/50 unidades, cores diversas. Marca: leo &
leo
Caneta esferográfica, escrita 1.6, corpo em material plástico transparente com
16
orifício lateral, carga removível não rosqueada, ponta de tungstênio com esfera de
cx
500
R$73,87 R$36.935,00
1 mm cx c/50 – fabricação nacional cx c/50 um, cores diversas. Marca: leo & leo
Caneta hidrográfica, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita fina,
17
cor carga azul, aplicação cd/dvd, tipo permanente, diâmetro ponta 1.0mm, cores
un
500
R$2,08
R$1.040,00
diversas. Marca: leo & leo
Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta chanfrada, cores diversas,
18
fluorescente, características adicionais traço 4mm e tampa com clipe. Marca: leo &
un
500
R$3,06
R$1.530,00
leo
Capa em plástico para trabalho de encadernação – Transparente cores variadas,
19
un
400
R$3,06
R$1.224,00
Tamanho A4 . Marca: cristal
20
Cartolina cores diversas. Marca: papelex
un
800
R$1,08
R$864,00
21
Cinta elástica, material látex, forma circular, nº 18 - caixa 25g. Marca: premmier
cx
400
R$4,56
R$1.824,00
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0, material aço inox, formato
22
cx
400
R$4,04
R$1.616,00
paralelo - caixa 12un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0, material aço inox, formato
23
cx
400
R$3,06
R$1.224,00
trançado - caixa 12un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, material aço inox, formato
24
cx
400
R$4,04
R$1.616,00
paralelo - caixa 50un. Marca: xr
25
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, material aço inox, formato
cx
400
R$4,04
R$1.616,00

ITEM

DESCRIÇÃO

PARA CONSULTAR A VERACIDADE DA PUBLICAÇÃO ACESSE:

UNID. QUANT.
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trançado - caixa 50un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 3/0, material metal, formato
paralelo - caixa 100un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 4/0, material metal, formato
paralelo - caixa 100un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, material metal, formato
paralelo - caixa 100un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, material metal, formato
trançado - caixa 100un. Marca: xr
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 8/0, material metal, formato
paralelo - caixa 50un. Marca: xr
Cola em bastão cx c/12 und. Marca: leo & leo
Cola plástica, material polivinil acetato - PVA, cor branca, aplicação papel/cortiça
e material poroso, características adicionais com bico aplicador/atóxica/lavável frasco 40g . Marca: leo & leo
Colchete latonado n° 12, cx c/72 unidades. Marca: leo & leo
Colchete latonado n° 5, cx c/72 unidades. Marca: leo & leo
Contracapa em plástico para trabalho de encadernação – Cores variadas, Tamanho
A4. Marca: stella
Corretivo líquido, material base d’água - secagem rápida, apresentação frasco,
aplicação papel comum, volume 18ml, composição resina/água/plastificante e
pigmentos, cx c/12 unidades. Marca: leo & leo
Envelope branco grande, med. 31 cm altura x 41 cm largura gramatura 90 gr.
Marca: stella
Envelope branco médio, med. 24 cm altura x 34 cm largura gramatura 90 gr.
Marca: stella
Envelope branco pequeno, med. 17 cm alt. X 25 cm larg. Gramatura 90 gr. Marca:
stella
Envelope em papel madeira grande, med. 31 cm altura x 41 cm largura gramatura
90 gr. Marca: stella
Envelope em papel madeira médio, med. 24 cm altura x 34 cm largura gramatura
90 gr. Marca: stella
Envelope em papel madeira pequeno, med. 17 cm alt. X 25 cm larg. Gramatura 90
gr. Marca: stella
Envelope para convite, em papel sulfite, branco, com gramatura de 75 g/m2,
medindo (16x21) cm. Marca: stella
Envelope para convite, em papel sulfite, branco, com gramatura de 75 g/m2,
medindo (21x15) cm. Marca: stella
Espiral para encadernação 09mm, plástico flexível transparente, capacidade 50
folhas. Caixa com 100 unidades. Marca: cristal
Espiral para encadernação 17mm, plástico flexível transparente, capacidade 100
folhas. Caixa com 100 unidades. Marca: ccl
Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lâmina de aço com duplo ângulo de
corte para maior durabilidade, carbono estreita, 8mm, pct c/12 unidades. Marca:
extreito
Estilete com trava de segurança, cabo plástico, lâmina de aço com duplo ângulo de
corte para maior durabilidade, carbono largo, 22mm, pct c/12 unidades. Marca:
extreito
Extrator de grampos, tipo piranha, caixa c/06 unidades. Marca: extreito
Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, características adicionais
dimensões 150x20mm pacote com 06 unidades. Marca: extreito
Fita adesiva embalagem, material papel, comprimento 45m, largura 48mm,
aplicação empacotamento geral e reforço pacotes, cor marrom. Marca: 3m
Fita Adesiva Gomada Tamanho 48mmx50mt. Marca: 3m
Fita adesiva tipo crepe pct c/6 und. Marca: 3m
Fita Adesiva Transparente Tamanho 45mmx50 mt, similar a Scotch, Pct C / 5
Rolos cada . Marca: 3m
Folha de EVA 600x400x2 mm em cores sortidas pct com 10 unidades. Marca: ibel
Folha de EVA 800x400x2 mm em cores sortidas pct com 10 unidades. Marca: ibel
Giz branco, acondicionado em caixa com 40 cx de 64 palitos cada caixinha.
Marca: leo & leo
Giz colorido, acondicionado em caixa com 40 cx de 64 palitos cada caixinha.
Marca: leo & leo
Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal e plástico, tipo mesa,
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capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/6, 23/8 e 23/10. Marca: leo & leo
Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade
25fl, tamanho grampo 26/6, características adicionais base plástica antiderrapante,
cabeça em plástico, medidas aproximadas: comprimento 12cm, largura 4cm, altura
5,5cm. Marca: leo & leo
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial cobreado, tamanho
23/10 - caixa 5.000un. Marca: leo & leo
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho
23/6 - caixa 5.000un. Marca: leo & leo
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho
23/8 - caixa 5.000un. Marca: leo & leo
Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho
26/6 - caixa 5.000un. Marca: leo & leo
Guilhotina. Marca: fenix
Lápis de cor com 12 unidades. Marca: leo & leo
Lápis preto, material corpo madeira, dureza carga HB, características adicionais n°
2, material carga grafite, cx com 144 unidades. Marca: leo & leo
Lápis preto, material corpo poliestireno reciclado, dureza carga HB, material carga
grafite n° 2, cx com 144 unidades. Marca: leo & leo
Livro Ata com 100 folhas. Marca: gd
Livro de ponto c/100 fls. Marca: gd
Livro Protocolo de Correspondência, com 104fls, capa: papelão 697 g/m2,
revestido com papel Offset 120 g/m2, folhas internas: papel offset 63 g/m2,
formato: 153x216mm . Marca: gd
Organizador de mesa 3 em 1, com porta lápis, clips e lembretes, cor cristal, em
material poliestireno. Marca: leo & leo
Papel 40 kg, dimensões da folha 96 x 66 cm. Cor branca. Marca: chamex
Papel camurça, em cor, em folha medindo 40 x 60 cm. (varias cores). Marca: gd
Papel Carbono Azul, uma face, tamanho oficio c/ 50 fls . Marca: gd
Papel cartão tamanho a4 com 240g. Caixa com 50 folhas. Marca: userpaper
Papel glossy, comprimento 297mm, largura 210mm, gramatura 150g/m², aplicação
impressora jato de tinta, cor branca - caixa 50fl. Marca: userpaper
Papel laminado, em cor, medindo (50 x 60) cm. (varias cores). Marca: userpaper
Papel madeira na cor kraft ouro, dimensões 66 x 96 cm, gramatura 120g.
Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. Marca: userpaper
Papel oficio 2, cx c/10 resmas. Marca: rino
Papel opaline, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180g/m²,
comprimento 297mm, largura 210mm - pacote 50fl. Marca: userpaper
Papel vergê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180g/m²,
comprimento 297mm, largura 210mm - pacote 50fl. Marca: userpaper
Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 270mm, altura 350mm,
lombada 85mm, prendedor interno com trilho, características adicionais com 2
furos, ferragem removível, aplicação arquivo de documento. Marca: idello
Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo suspensa, largura 360mm,
altura 240mm, lombada 8mm, prendedor plástico, cores variadas características
adicionais: visor/haste/cabide/gancho plástico. Marca: idello
Pasta arquivo, material plástico, tipo catálogo, largura 230mm, altura 345mm,
características adicionais capa transparente, contracapa dura e preta, prendedor
interno tipo trilho em plástico. Marca: idello
Pasta cartão duplex com abas e elástico formato 340mm x 230 mm cores variadas
pct com 20. Marca: idello
Pasta classificadora em capa dura, tipo catálogo, com 100 folhas plásticas. Marca:
idello
Pasta com aba transparente, pct c/ 10 un. Marca: idello
Pasta de dedos ou molha dedos - Não tóxico - 12g. Marca: idello
Pasta Plástica cores variadas Transparente, Tipo “L”, tamanho Ofício, cx c/100 .
Marca: idello
Pasta plástica polionda escolar 315x226x35mm cores variadas translúcido.
Marca: idello
Pasta sanfonada A4 grande 280x380 c/12 divisões transparentes. Marca: idello
Pasta suspensa c/grampo trilho metálico, com corpo em cartão kraft na cor
marrom, 4 Ponteiras Plásticas, 2 Arames 402 mm BTC (Baixo Teor de Carbono),
visor transparente e etiqueta branca, Gramatura de 170 a 200g, espessura de 0,25 a
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0,28 mm, medida de 36, pct com 10 un. Marca: idello
Percevejo cabeça chata cx c/100. Marca: genmes
Percevejo, cx c/ 100 unidades. Marca: genmes
Perfurador papel, material metal e plástico, tipo grande, tratamento superficial
niquelado, capacidade perfuração 100fl, funcionamento manual, características
adicionais pino vazador aço temperado, alavanca e haste aço. Marca: genmes
Perfurador papel, material metal e plástico, tipo médio, tratamento superficial
niquelado, capacidade perfuração 50fl, funcionamento manual, características
adicionais pino vazador aço temperado, alavanca e haste aço. Marca: genmes
Piceel hidracor com 12 unidades. Marca: leo & leo
Pilha AA Alcalina (pequena), 1,5 volts nominal, sem mercúrio e cádmio não
adicionais, e após o uso podem ser depositadas em lixo doméstico. Marca: elgin
Pilha AAA Alcalina (palito), sem mercúrio e cádmio não adicionais, e após o uso
podem ser depositadas em lixo doméstico. Caixa com 4 unidades. Marca: elgin
Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta à base de álcool, caixa com 12
unidades, cores diversas. Marca: leo & leo
Pincel chato amarelo nº 02 c/12und. Marca: leo & leo
Pincel chato amarelo nº 10 c/12und. Marca: leo & leo
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm, espessuras: 05 mm.
Marca: artlimp
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm, espessuras: 10 mm.
Marca: artlimp
Placa de isopor branca em eps, dimensões 100 cm x 50 cm, espessuras: 15 mm.
Marca: artlimp
Prancheta em poliestireno, transparente, c/pegador metálico, tam. A4. Marca: leo
& leo
Régua em plástico cristal transparente e rígido, com escala milimetrada de 30cm,
100% poliestireno. Marca: leo & leo
Régua em plástico cristal transparente e rígido, com escala milimetrada de 50cm,
100% poliestireno. Marca: leo & leo
Separador de documentos com 3(três) bandejas em acrílico transparente, com
suporte metálico dobrável. Marca: leo & leo
Tecido tnt 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura
aproximada de 45g/m, em cores variadas. Marca: jc
Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada,
apropriada para uso escolar ou de bolso. Marca: leo & leo
Tesoura uso geral aço inox 8", com cabo de polipropileno preto. Marca: leo & leo
Tinta para carimbo, composição: resinas, água, glicóis e corantes, cores diversas.
Marca: leo & leo
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