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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 2015-005 

Ata da sessão de JULGAMENTO das propostas referente à Concorrência n.º 2015-005, do tipo 

“menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE (pas tas, canetas, grampos, 

pendrive, mouse...) , pelo período de 12 meses , e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, 

de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de 

Serviço n. º 01/2015, de doze de maio do ano de dois mil e quinze, do Diretor Presidente da FATEC, 

constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, 

Presidente Substituto, TATIANE MACHADO SILVA, NEIDA FANTINEL IOP e LIDIANE DANIELA 

TOSO, Membros, reuniram-se às quinze horas do dia cinco do mês de agosto do ano de dois mil e 

quinze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento das propostas apresentadas pelas 

empresas: INTERHUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME e ROGÉRIO  FEIJÓ KOZOROSKI – 

ME devidamente habilitadas anteriormente. A Comissão de Licitações decide DECLARAR 

VENCEDORAS as empresas conforme tabela em anexo e DECLARA FRACASSADA  a licitação 

para o lote 01 itens 01 ao 126 . E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da 

legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este 

julgamento para Homologação e Adjudicação. 

 

 

           ______________________________   ____________________________ 
           Silvia Binotto                                                             Lidiane Daniela Toso     
           Presidente                   Membro 
 
 
 

_________________________                                _________________________ 
Jaqueline Giacomelli da Silveira                               Tatiane Machado Silva                                             
Presidente Substituto                                                Membro     
 
 
 
________________________      
Neida Iop Fantinel      
Membro         
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TABELA DE PREÇOS R$ 

LOTE ITEM PRODUTO UND. QUANT. VALOR 
UND. R$ 

EMPRESA 
VENCEDORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

01 
 

Agenda tipo executivo , 1 folha por dia, 
exceto sáb/dom., capa em nylon toque 
macio, tamanho aproximado de 14.5cm 
x 21.0cm. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

02 Apagador p/ marcadores à tinta , uso 
em quadro branco/magnético, base 
plástica cor azul, c/ feltro tamanho 5.5cm 
x 14.5cm x 6mm, fabricação nacional. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

03 Apontador para lápis , tipo escolar, com 
depósito, cores diversas, fabricação 
nacional. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

04 Apontador para lápis , tipo escolar 
simples 1 UM. cores diversas, fabricação 
nacional. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

05 Borracha branca p/ lápis  e/ou grafite, 
tamanho 3.2cm x 2.3cm x 8mm, primeira 
qualidade, fabricação nacional. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und 1000  
DESERTO 

 
DESERTO 

06 Bloco de recados auto-adesivo  
reposicionáveis, tamanho 38MM X 
50MM nas cores Amarelo,Rosa,Verde e 
Laranja tipo Neon. Pacote com 4 blocos 
de 50 folhas cada. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Pact. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

07 
 

Bloco de recados auto-adesivo  
reposicionáveis, nas cores 
Amarelo,Rosa,Verde e Laranja tipo 
Neon, 76x102mm, com 100 folhas. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

08 Bobina calculadora  57mmx30m, UN. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

 
09 

Bobina calculadora  57mmx30m, cx. 
c/20 UN. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Cx. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

10 
 

Bobina fax-simile  215x30, CX 1 UN. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 
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ofertado. 
11 Bobina fax-simile  210x30, 1  UN. 

Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

12 Bloco anotação  s/pauta 60x103mm 
colorido, 400 FL, embalagem 1 UN. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

13 Arquivo morto polionda gigante  azul 
385 x 300 x 185mm.  Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. Anexar amostra 
do produto.  

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

14 Caixa-arquivo  (arquivo-morto) em 
papelão 2 capas kraft tam. 360 x 130 x 
250mm. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto . 

Und. 5.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

15 Caneta p/ uso em transparências  de 
retroprojeção, filmes, slides, cerâmica, 
vidro, plástico e porcelana, ponta em 
poliéster diâmetro 2.0mm, tinta à base 
de álcool, cores vivas e permanentes, 
em conjunto de 6 cores, tam. Inteira, 
fabricação nacional. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado.  

Conj. 150  
DESERTO 

 
DESERTO 

16 Pincel marcador para retroprojetor , 
preta. Tinta à base de álcool, ponta fina 
de 2mm de poliacetal, e espessura de 
escrita de 0,5 mm. Pra escrita em 
acetato, PVC e poliéster. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

17 Caneta esferográfica  em plástico 
Cristal sextavado, escrita média, tinta 
azul, ponteira esférica em tungstênio p/ 
escrita até 3000m., com possibilidade de 
troca (recarga) do sistema, recargas 
disponíveis no mercado. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Und. 5.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

18 Caneta esferográfica  em plástico 
Cristal sextavado, escrita média, tinta 
preta, ponteira esférica em tungstênio p/ 
escrita até 3000m., com possibilidade de 
troca (recarga) do sistema, recargas 
disponíveis no mercado. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Und. 

5.000 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

19 Caneta esferográfica  em plástico 
Cristal sextavado, escrita média, tinta 
vermelha, ponteira esférica em 

Und. 2.000  
DESERTO 

 
DESERTO 
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tungstênio p/ escrita até 3000m., com 
possibilidade de troca (recarga) do 
sistema, recargas disponíveis no 
mercado. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

20 Caneta esferográfica  cristal azul, CX 50 
UN. escrita média. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. Anexar amostra do 
produto.  

Cx. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

21 Caneta esferográfica  cristal preta, CX 
50 UN. escrita média. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. Anexar amostra 
do produto.  

Cx. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

22 Caneta esferográfica  cristal 
vermelha, CX 50 UN. escrita média. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

Cx. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

23 Caneta hidrográfica  ponta fina em 
nylon 0.8mm, escrita cor azul, tam. 
inteira, fabricação nacional. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

24 Caneta hidrográfica  ponta fina em 
nylon 0.8mm, escrita cor preta, tam. 
inteira, fabricação nacional. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

25 Caneta hidrográfica  ponta fina em 
nylon 0.8mm, escrita cor vermelha, tam. 
inteira, fabricação nacional. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

26 Caneta retrátil esferográfica azul, ponta 
1,0mm, com troca de refil. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

27 Caneta retrátil esferográfica azul, ponta 
0,7mm, com troca de refil. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

28 Caneta retrátil esferográfica preta, 
ponta 1,0mm, com troca de refil. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 
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29 Salientador de textos  (pincel marca-
texto), tinta superfluorescente, em 
formato retangular, medindo 10 x 2.5 x 
1.7cm, ponta chanfrada, cor amarelo . 
Fabricação nacional de primeira 
qualidade. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

30 Salientador de textos  (pincel marca-
texto), tinta superfluorescente resistente 
a luz, em formato retangular, medindo 
10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor 
verde . Fabricação nacional de primeira 
qualidade. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

31 Salientador de textos  (pincel marca-
texto), tinta superfluorescente resistente 
a luz, em formato retangular, medindo 
10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor 
rosa . Fabricação nacional de primeira 
qualidade. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

32 Salientador de textos  (pincel marca-
texto), tinta superfluorescente resistente 
a luz, em formato retangular, medindo 
10 x 2.5 x 1.7cm, ponta chanfrada, cor 
azul . Fabricação nacional de primeira 
qualidade. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar amostra do produto.  

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

33 Cola branca escolar , lavável, tubo com 
tampa aplicadora, capacidade 40 
gramas , não tóxico, fabricação nacional. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Tubo 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

34 Cola branca escolar , lavável, tubo com 
tampa aplicadora, não tóxico, 
capacidade 90 gramas , fabricação 
nacional. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Tubo 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

35 Cola em bastão , com tampa roscável 
para manipulação, não tóxica, fabricação 
nacional primeira qualidade, bastão com 
10 gramas . Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

36 Cola em bastão , com tampa roscável 
para manipulação, não tóxica, fabricação 
nacional primeira qualidade, bastão com 
20 gramas . Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 300  
DESERTO 

 
DESERTO 
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37 Cola em bastão , com tampa roscável 
para manipulação, não tóxica, fabricação 
nacional primeira qualidade, bastão com 
40 gramas . Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

38 Corretivo líquido , a base d'água, não 
tóxico, secagem rápida, tubo com 18 
ml., fabricação nacional primeira 
qualidade. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

39 CD-RW (regravável), 700Mb/80min. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

40 CD-R Virgem, 700Mb/80 min. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 1.000  
DESERTO 

 
DESERTO 

41 Caderno pautado , espiral, capa flexível, 
tam. 1/4, 96 folhas. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

42 Caderno pautado , espiral, capa flexível, 
tam. Universitário, 4 x 1, 96 folhas. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

43 Caderno pautado , espiral, capa dura, 
tam. Universitário, 4 x 1, 96 folhas. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado.  

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

44 Caderno pautado , espiral, capa dura, 
tam. Universitário, 4 x 1, 200 folhas. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

45 Caderno pautado , espiral, capa dura, 
tam. 1/4, 96 folhas. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado.  

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

46 Caderneta  Espiral Com 96 Folhas 1/18 
100mmX140mm. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

47 Clips n.2/0 , galvanizado, embalagem 
com 100 unidades. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

48 Clips Metálico  galvanizado NR 3/0, 
caixa com 500 unidades. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

49 Clips Metálico  galvanizado NR 6/0, 
embalado em caixa com 500 gr. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 
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50 Clips Metálico  galvanizado NR 8/0, 
embalado em caixa com 500 gr. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

51 Caixa correspondência  polies. tripla 
cristal, cx 1 un. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

52 Caixa correspondência  polies. simples 
fumê, cx 1 un. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

53 Calculadora de mesa  (bat/solar/12 dig.) 
1200 cx 1 un. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

54 Calculadora de mesa  c/bobina (12dig) 
rápida , cx 1 un. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 10  
DESERTO 

 
DESERTO 

55 Calculadora de mesa  c/bobina (12dig) 
corporate 1200L, cx 1 un. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 
 

Und. 10  
DESERTO 

 
DESERTO 

56 DVD-RW (regravável), capacidade 
4.7GB 120 minutos. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

57 DVD-R 4.7GB / 120 min. Velocidade da 
gravação: 16x, disco ótico para gravação 
de vídeo, áudio e dados. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

58 Divisórias para fichário  de 
polipropileno jogo c/5 projeções/cores. 
Dimensão: 150x225mm; espessura 18 
mm, textura liso fosco, colorido 
perolizado, furação universal. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

 
Und. 

 
100 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

59 Divisórias para fichário  de 
polipropileno jogo c/5 projeções/cores. 
Dimensão: 22,5x29,7cm; espessura 18 
mm, textura liso fosco, colorido 
perolizado, furação universal. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

 
Und. 

 
100 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

60 Envelope tipo saco  em papel Kraft-
Ouro 75 gr., tamanho 229 x 324, caixa c/ 
100 unidades. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Caixa 150  
DESERTO 

 
DESERTO 

61 Extrator de grampo  espátula 
galvanizado 1 UN. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 
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62 Elástico 25g látex japonês  CX c/28 un. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

63 Elástico látex nº 18  (Atílio) pct. c/200 
un. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Pct. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

64 Estilete largo profissional  c/trava 1 
UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

65 Estilete estreito profissional  c/trava 1 
UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

66 Etiqueta  ink-jet/laser A4 33,9x99,0 
mm , CX c/100 fls. Compatíveis com 
todos os softwares do mercado. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

67 Etiqueta  ink-jet/laser A4 38,2x21,2 mm , 
CX c/100 fls. Compatíveis com todos os 
softwares do mercado. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

Caixa 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

68 Etiqueta  ink-jet/laser A4 3671, CX c/100 
fls. Compatíveis com todos os softwares 
do mercado. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Caixa 

 
35 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

69 Etiqueta  ink-jet/laser A4 35165, CX 
c/100 fls. Compatíveis com todos os 
softwares do mercado. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

 
Caixa 

 
35 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

70 Etiqueta  ink-jet/laser A4 35010, CX 
c/100 fls. Compatíveis com todos os 
softwares do mercado. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

 
Caixa 

 
35 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

71 Etiqueta  ink-jet/laser A4 618030, CX 
c/100 fls. Compatíveis com todos os 
softwares do mercado. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

 
Caixa 

 
35 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

72 Etiqueta  ink-jet/laser A4 6183, 10 
etiquetas por página, CX c/100 fls. 
Compatíveis com todos os softwares do 
mercado. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Caixa 

 
40 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

73 Fichário universitário  – Preto tipo 
argola: 4 argolas, lombo estreito (4 cm), 
altura aprox. 33cm, largura aprox. 27cm. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 

 
Und. 

 
200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 
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ofertado. 

74 Fita adesiva CREPE  marrom, em rolo 
com 45mm x 50m. Cotar preço do rolo. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Rolo 

 
200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

75 Fita adesiva em polipropileno  
transparente, em rolo com 32mm x 50m. 
Cotar preço do rolo. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

 
Rolo 

 
200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

76 Fita adesiva em polipropileno  
transparente, rolo c/ 50mm. x 50m, 
fabricação nacional. Cotar preço do rolo. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Rolo 

 
200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

77 Fita adesiva em polipropileno  
transparente, rolo c/ 18mm. x 50m, 
fabricação nacional. Cotar preço do rolo. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Rolo 

 
200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

78 Fita adesiva em polipropileno  marrom, 
rolo c/ 12mm. x 30m, fabricação 
nacional. Cotar preço do rolo. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

 
 

Rolo 200 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

79 Fita Impressora Cheque  CMI 600 
Haste Curta 11mm x 8m, cor preta. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Und. 

50 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

80 Fita Sharp  para calculadora eletrônica, 
nylon, 2 carretéis, cor: Preta e Vermelha. 
(calculadora), 13mm de largura x 5m de 
comprimento CX 2 UN. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

 
Und. 

100 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

81 Gizão de cera , tamanho meio-lápis, 
atóxico, fabricação nacional, caixa com 
12 cores. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

82 Grafite p/ lapiseiras  técnicas e 
escolares, HB, espessura 0.5mm, mina 
com 12 unidades, fabricação nacional. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 170  
DESERTO 

 
DESERTO 

83 Grafite p/ lapiseiras  técnicas e 
escolares, HB, espessura 0.7mm, mina 
com 12 unidades, fabricação nacional. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 170  
DESERTO 

 
DESERTO 
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84 Grampeador de mesa grande 23/8-13  
ate 100fl, Grampeia até 100 folhas sulfite 
75g, para grampos 23/8, 23/10, 23/13, 
9/14 (mm), em metal pintado 
eletrostaticamente, cabeça em plástico 
nobre, base revestida em polipropileno 
medindo 20cm x 5.5cm, fabricação 
nacional. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

85 Grampeador de mesa 26/6 , cor preto. 
Pintura epóxi (liquida).Apoio da base em 
polietileno e coberto em resina 
termoplástica. Dimensões: 
163x40x54mm. Capacidade para 
grampear até 25 fls de papel 75g/m2. 
Fabricado em chapa de aço. Base de 
fechamento do grampo com duas 
posições (grampo fechado e aberto), em 
aço, com acabamento niquelado. Estojo 
de  alojamento doa grampos em chapa 
de aço. Mola resistente com retração 
automática. Capacidade de carga de um 
pente de 208 grampos 26/6. Utiliza 
grampos 24/6 e 26/6. 

Und. 60  
DESERTO 

 
DESERTO 

86 Grampeador  de grande capacidade em 
aço. Apoio da base em resina 
termoplástica Dimensões: 301x84x23, 
6mm. Base de  fechamento de grampo 
com posição (grampo fechado), em aço. 
Mola resistente com retração 
automática. Utiliza grampos 23/8 a 
23/23. Capacidade para grampear até 
240 folhas de papel 75g/m2. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 10  
DESERTO 

 
DESERTO 

87 Grampo para grampeador  galvanizado 
23x10, caixa com 1.000 un. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

88 Grampo para grampeador  galvanizado 
23x23, caixa com 1.000 un. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Caixa 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

89 Grampo p/ grampeador  galvanizado, 
tamanho 26 x 6, caixa com 5.000 
unidades. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 300  
DESERTO 

 
DESERTO 

90 Grampo trilho  metalizado 80mm CX 50 
UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

91 Lápis de cor , inteiro, formato sextavado, 
pigmentos com alta concentração, 
madeira macia selecionada, fabricação 

Caixa 250  
DESERTO 

 
DESERTO 
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nacional, caixa com 12 cores. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

92 Lápis preto grafite  HB nr. 2, redondo, 
apontado com borracha, pintado em 
verde. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

93 Lapiseira com borracha  giratória 
extralonga e substituível, pega 
anatômica e ponta totalmente retrátil 
(amortecedor do grafite), 0.5mm, 
composta por resinas termoplásticas, 
mola de aço carbono e borracha plástica 
giratória e substituível. Fabricação 
nacional. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

94 Lapiseira p/ grafite , 0.5mm, plástica, c/ 
clip prendedor de bolso. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

Und. 250  
DESERTO 

 
DESERTO 

95 Lapiseira p/ grafite , 0.7mm, plástica, c/ 
clip prendedor de bolso. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

Und. 250  
DESERTO 

 
DESERTO 

96 Livro protocolo  correspondência 1/4 
104fls 1 UM. Capa/contracapa papelão 
700 grs, revestido papel 90grs 
plastificado, folhas internas em papel off-
set 63 grs. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

97 Livro Ata  50 fls, capa e contracapa, cor 
preta, 203mmx298mm. Anexar catálogo 
(ou cópia) com especificações técnicas 
do produto ofertado. 

Und. 60  
DESERTO 

 
DESERTO 

98 Marcador  (pincel marcador) para uso 
em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, fabricação nacional, cor preto, 
pode ficar até 6 horas destampado sem 
secar, traço mínimo 2mm. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado.  

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

99 Marcador  (pincel marcador) para uso 
em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, fabricação nacional, cor 
vermelho, pode ficar até 6 horas 
destampado sem secar, traço mínimo 
2mm. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

100 Marcador (pincel marcador) para uso 
em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, fabricação nacional, cor azul, 
pode ficar até 6 horas destampado sem 
secar, traço mínimo 2mm. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 
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técnicas do produto ofertado. 

101 Marcado r (pincel marcador) para uso 
em quadro branco/vidro, primeira 
qualidade, fabricação nacional, cor 
verde, pode ficar até 6 horas 
destampado sem secar, traço mínimo 
2mm. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

102 Massa de modelar , atóxica, uso 
didático, embalada em caixa com 12 
cores, 180g. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

103 Esponjeira de plástico molha dedo  em 
pasta 12gr. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado.   

Und. 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

104 Marcador de página  transparente 
c/adesivo 42x12, embalagem c/5 cores 
Neon de marcadores, 125 UN. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado.  

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

105 Papel vergê , tamanho A-4, gramatura 
90gr., embalado em caixas lacradas de 
fábrica, c/100 fls cada, na cor Branco. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

106 Papel vergê , tamanho A-4, gramatura 
90gr., embalado em caixas lacradas de 
fábrica, c/100 fls cada, na cor Palha. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Caixa 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

107 Papel tipo Kraft natural  , bobina 80g, 
60cm x 165m. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Bobina 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

108 Papel contact  transparente rolo com 25 
metros. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Rolo 60  
DESERTO 

 
DESERTO 

109 Papel couchê  com revestimento 
brilhanet nos dois lados. Policromia, 
pact. Com 100 folhas – 250 gramas/m² - 
A4. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Pct. 

 
50 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

110 Papel reciclado sulfite , composto por 
aparas de papel recicladas, produzido 
com filme de tecnologia BOPP 
Biodegradável, tamanho A4, medindo 
210 X 297, gramatura 75g/m2, 100% 
reciclado, produzido em unidade 
industrial com certificação ISO 9000. O 

 
Pact. 

 
1.000 

 
DESERTO 

 
DESERTO 
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papel deve estar apto a receber 
impressões a laser, jato de tinta e 
fotocópias. Embalagem lacrada de 
fábrica. Cada pacote deverá conter 500 
folhas. Cotar preço do pacote. 
Apresentar catálogo ou cópia com as 
especificações técnicas do produto 
ofertado e amostra. 

111 Papel sulfite COLOR  A4 85 gr pct. c/50 
folhas. Formato: 210 x 297 mm. Cores 
sortidas (ex: preto, vermelho, azul, 
verde, laranja, amarelo, marrom). 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

 
Pact. 

 
100 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

112 Pasta sanfonada  tamanho ofício-II, 
índices 1-31 e A-Z, revestida em 
percalux. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 40  
DESERTO 

 
DESERTO 

113 Pasta registradora A-Z , dorso largo, 
ofício II, com ferragem cromada, visor 
plástico, cor preta. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 20  
DESERTO 

 
DESERTO 

114 Pasta em L , tamanho A-4, plástica 
incolor (polipropileno gofrado cristal, anti 
reflexo), pacote c/10 unidades. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 220  
DESERTO 

 
DESERTO 

115 Pasta plástica ofício  aba elástica 
transparente. Anexar catálogo (ou cópia) 
com especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 120  
DESERTO 

 
DESERTO 

116 Pasta plástica transparente  3cm de 
dorso com elástico. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 120  
DESERTO 

 
DESERTO 

117 Pasta plástica transparente  5cm de 
dorso com elástico. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 100  
DESERTO 

 
DESERTO 

118 Perfurador de papel metálico  com 
capacidade para perfurar até 45 folhas 
de papel 75g/m2. Dimensões: 
152x111x50mm. Apoio da base em 
polietileno. Pinos perfuradores em aço e 
molas em aço. Diâmetro do furo: 7mm. 
Distância dos furos: 80mm. Com 
margeador plástico. Anexar catálogo (ou 
cópia) com especificações técnicas do 
produto ofertado. 

Und. 10  
DESERTO 

 
DESERTO 

119 Perfurador 2 furos  para até 70fls de 
papel 75g/m2. Perfurador de papel 
metálico. Dimensões 240x115x112mm. 
Apoio da base em polietileno. Pinos 
perfuradores em aço e molas em aço. 
Diâmetro do furo 6mm. Distancia dos 

Und. 10  
DESERTO 

 
DESERTO 
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furos 80mm. Com margeador plástico. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

120 Pilha alcalina palito AAA  embalagem 
c/4 UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

121 Pilha alcalina  AA embalagem c/4 UN. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

122 Pilha/bateria  p/controle remoto 12V C/ 1 
UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 50  
DESERTO 

 
DESERTO 

123 Régua  em poliestireno 30 cm cristal, 1 
UN. Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 500  
DESERTO 

 
DESERTO 

124 Saco plástico com 4 furos , grosso, 
caixa com 100 unidades. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. Anexar 
amostra do produto.  

Caixa 250  
DESERTO 

 
DESERTO 

125 Tesoura em aço inox, tamanho 8" , 
cabo em polipropileno de cor preto, 
super resistente e atóxico, formato 
anatômico, produto encartelado. 
Fabricação nacional. Apresentar 
amostra do produto ofertado. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 100 
 
 

 
DESERTO 

 
DESERTO 

126 Tesoura escolar em aço inox , lâminas 
55mm, ponta redonda, cabo em 
polipropileno super-resistente e atóxico, 
preto. Fabricação nacional. Anexar 
catálogo (ou cópia) com especificações 
técnicas do produto ofertado. 

Und. 200  
DESERTO 

 
DESERTO 

 
 
 
 
 
 
 

02 

01 Pen Drive  4gb  usb 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 

500 

 
R$ 10,70 
(Marca: 

Interhub) 

 
INTERHUB 

 

02 Pen Drive 8gb  usb 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 

500 

 
R$ 12,27 
(Marca: 

Interhub) 

 
INTERHUB 

 

03 Pen Drive 16gb usb 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 

500 

 
R$ 19,01 
(Marca: 

Interhub) 

 
INTERHUB 

 

04 Pen Drive 32gb  usb 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 

500 

 
R$ 48,87 
(Marca: 

Interhub) 

 
INTERHUB 
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05 Pen Drive 64gb  usb 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 

500 

 
R$ 96,73 
(Marca: 

Interhub) 

 
INTERHUB 

 

06 Mouse Óptico  Colorido USB, 
dimensões aproximadas (cm) – AxLxP 
5x9x3, Roda de rolagem (scroll), Plug & 
Play. Requisitos do Sistema: toda 
plataforma Windows. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
R$ 14,90 
(Marca: 

Multilaser) 
 

 
KOZOROSKI 

 

07 Mouse Wireless , Óptico Roda de 
rolagem (scroll), Plug & Play, 
Alimentação 1 pilha alcalina AA,  
Interface, Receptor USB, dimensões 
aproximadas (cm) – AxLxP 5x9x3. 
Requisitos do Sistema: toda plataforma 
Windows.  
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 200  
R$ 45,00 
(Marca: 
Genius) 

 
KOZOROSKI 

 

08 Aparelho de telefone sem fio  com 
Display luminoso, Identificador de 
Chamada. Expansível até 6 ramais, 
funções:  Mute, Flash, Redial.  
Conferência de chamadas, Discagem 
rápida, Agenda telefônica, ajuste do 
volume da campanhia. Duração da 
bateria em uso até 20 hs, Duração da 
bateria em espera até 200 hs, bateria 
recarregável. Frequência DECT 1,9 
GHz. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
R$ 149,00 

(Marca: 
Intelbras) 

 

 
KOZOROSKI 

 

09 Aparelho de telefone sem fio . funções:  
Mute, Flash, Redial.  Conferência de 
chamadas, Discagem rápida, Agenda 
telefônica, ajuste do volume da 
campanhia. Duração da bateria em uso 
até 9 hs, Duração da bateria em espera 
até 96 hs, bateria recarregável. 
Frequência DECT 1,9 GHz. 
Anexar catálogo (ou cópia) com 
especificações técnicas do produto 
ofertado. 

Und. 20  
R$ 139,00 

(Marca: 
Intelbras) 

 
KOZOROSKI 

 

 


