Material de expediente
Formação de preços
preço médio
Material/Descrição
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APONTADOR DE LÁPIS, em metal, tipo escolar, cor prateado/chumbo, tamanho pequeno,
um furo, sem depósito, lâmina de aço temperado com aproximadamente 20 mm, parafusada
no corpo. Para lápis de madeira nº 2, 2-A, 2-B.
ATÍLIO AMARELO Nº 18. Elástico circular, super amarelo, estica até quatro vezes sem
deformar, feito de borracha natural, com látex natural em sua composição, pacotes com 2200
unidades. Tipo MERCUR.
BATERIA ALCALINA 9V x 1,5A. Retangular. Acondicionada em embalagem individual,
validade de 5 anos. Bateria alcalina de longa duração, alta performance. Tipo RAYOVAC.
Indicada para aparelhos com alto consumo de energia.
BLOCO ADESIVO (post it) c/ 100 fls - Grande - Amarelo. 1 bloco c/ 100 fls; Medidas:
76mm x 102mm; embalagem plástica c/ gancheira. Tipo MAXPRINT.
BLOCO ADESIVO (post it) c/ 4 unidades de 100fls cada - Pequeno - Amarelo. Bloco
adesivo c/ 100 fls - 38mm x 50mm. Tipo MAXPRINT.
BOBINA PARA CALCULADORA ELETRÔNICA, branca, 57mmx30m. Tipo
PAPELKOR.
BORRACHA para apagar grafites, borracha látex natural, no formato retangular, nº 40 cor
branca.
CADERFLEX, espiral 96 folhas, medida 200 mm X 28 mm.

R$ 1,05

R$ 49,40

R$ 9,58

R$ 4,87
R$ 4,38
R$ 1,37
R$ 14,49
R$ 4,15
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CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, com formato triangular ergonômico, ponta média de
1mm, com 15 cm de altura, 1,3 cm de largura e 8 gramas de peso. Garantia de conforto e
melhor escrita. Escrita macia, sem falhas ou borrões. Caneta com código de barras no corpo
do produto, bem como nome do fabricante e modelo da caneta. Com clips para fixação no
bolso, ponteira e oposta na cor da tampa. Certificação INMETRO. Tipo FABER CASTEL
TRILUX 035 fine.
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, com formato triangular ergonômico, ponta média de
1mm, com 15 cm de altura, 1,3 cm de largura e 8 gramas de peso. Garantia de conforto e
melhor escrita. Escrita macia, sem falhas ou borrões. Caneta com código de barras no corpo
do produto, bem como nome do fabricante e modelo da caneta. Com clips para fixação no
bolso, ponteira e oposta na cor da tampa. Certificação INMETRO. Tipo FABER CASTEL
TRILUX 035 fine.
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, com formato triangular ergonômico, ponta
média de 1mm, com 15 cm de altura, 1,3 cm de largura e 8 gramas de peso. Garantia de
conforto e melhor escrita. Escrita macia, sem falhas ou borrões. Caneta com código de barras
no corpo do produto, bem como nome do fabricante e modelo da caneta. Com clips para
fixação no bolso, ponteira e oposta na cor da tampa. Certificação INMETRO. Tipo FABER
CASTEL TRILUX 035 fine.
CANETA MARCA TEXTO DE BOLSO. Fluorescente amarela. Material plástico, ponta
chanfrada. Tampa com clip para fixação no bolso, largura do traço aproximado de 4mm, tinta
atóxica, boa resistência a luz. Benefícios ambientais: a base de água e sem PVC. Selo
INMETRO na caixa. Tipo BIC Brite Liner.

R$ 0,75

R$ 0,75

R$ 0,75

R$ 1,49

13

CANETA MARCADOR PERMANENTE, para CD DVD, 0,8mm, preta ou azul para
escrever em madeira, metal, papel, plásticos, vidro, vinil, CD e DVD. Composição: Resinas,
Termoplásticas, tinta à base de resinas, solventes e corantes, tampa com clips para fixação no
bolso. Tipo MAXPRINT.

R$ 3,53

14

CD-R 80 MIN 700MB. CD gravável, capacidade de armazenamento de 700 MB 80 minutos
de gravação, em envelope individual em papelão.

R$ 1,10
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CLIPS 2/0. Aço galvanizado, boa resistência. Embalado em saquinhos, dentro de caixinhas
de papelão, com 100 unidades. Informações do fabricante e demais especificações ténicas
devem constar na caixa.
CLIPS 4/0. Aço galvanizado, boa resistência. Embalado em saquinhos, dentro de caixinhas
de papelão, com 50 unidades. Informações do fabricante e demais especificações ténicas
devem constar na caixa.
CLIPS 8/0. Aço galvanizado, boa resistência. Embalado em saquinhos, dentro de caixinhas
de papelão, com 25 unidades. Informações do fabricante e demais especificações ténicas
devem constar na caixa.

R$ 1,49

R$ 1,46

R$ 2,40

18

COLA BASTÃO 20 gramas. Sistema de tampa hermética. A base de éter poliglucosídeo. Cor
branca. Para colar papéis, cartolinas, tecidos, feltros, fotos, espuma de poliestireno, cortiça,
vidro, madeira, couro, metal, plásticos e espuma (borracha EVA). Registro INMETRO.
Especificações do fabricante na embalagem do produto. Tipo Pritt.

R$ 3,49

19

COLA INSTANTÂNEA 3G. Gel adesivo, incolor, à base de cianoacrilato desenvolvido para
colagens de diversos materiais, quanto necessiar de alta velocidade de cura e excelente
resistência. Tipo Tekbond. Colagem de Materiais Diversos. Composição: Etilcianoacrilato
Polimetilmetacrilato (PMMA) Hidroquinona. Bisnaga de alumínio. As bisnagas deverão vir
acondicionadas individualmente, ou em caixas, desde que contenham também as
informações do item e fabricante.

R$ 2,97

21
22

CORRETIVO LÍQUIDO, a base de água, lavável, não tóxico, composição: água, pigmentos
brancos e poliacetato de vinila, frasco com 18ml. Registro INMETRO.
DVD+R, DL, 8.5GB, 240 minutos, 8X, tubos com 50 unidades.
DVD+R, DL, 8.5GB, 240 minutos, 8X, embalagens individuais em papelão.

R$ 39,25
R$ 1,24

23

ENVELOPE BRANCO LISO, pequeno, 114X229MM, sem qualquer campo pré preenchido.

R$ 0,12

24
25

ENVELOPE PARDO PEQUENO 185X248MMM.
ENVELOPE PARDO TAMANHO OFICIO 250X355MM.

R$ 0,14
R$ 0,22

20

R$ 2,01
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ESTOJO PARA CD / DVD, transparente, material polipropileno transparente, formato
retangular, tamanho padrão de 19 cm X 13,5 cm X 14 mm. Estojo plástico com trava, bolso
integral para inserção de impressões identificadoras.
ETIQUETA AUTOADESIVA, para impressoras laser e jato de tinta, 25,4mm X 101, 6mm
pct com 500, 20 por folha. Formato A4 e carta. Tipo LINK ETIQUETAS.
EXTRATOR DE GRAMPOS, aço inoxidável, tipo espátula, medida aproximada
150x20mm.
FITA ADESIVA para empacotamento (45mmx50m) em polipropileno, transparente, material
de alta qualidade. Tipo ADERE.
FITA ADESIVA, para empacotamento em polipropileno, transparente, material de alta
qualidade. Tipo DUREX, 12 mm x 30 m.
FITA CREPE, 101LA, tom muito claro, quase branca, 48mm x 50m, dorso de papel crepe
especialmente tratado, coberta com adesivo de resina, borracha e sintéticos, 220g. Tipo 3M.
SERÁ TESTADA.

R$ 1,82

R$ 11,37
R$ 3,52
R$ 5,98
R$ 2,05

R$ 7,25

32

GRAMPEADOR MANUAL, de mesa com estrutura em metal cromado ou pintado e base
em borracha, tipo alicate com capacidade para grampear aproximadamente 25 folhas, carga
mínima para 200 grampos referência 26 com 6 mm de altura (26/6). SERÁ TESTADO.

R$ 11,27

33

GRAMPO, para grampeador de mesa 26/6, galvanizado medindo 26 mm de largura com 6
mm de altura, caixa com 5.000 unidades cada.

R$ 4,93

34

LÁPIS PRETO, grafite 2-b, corpo sextavado (hexagonal) confeccionado em madeira de alta
qualidade, sem rachaduras, pintado na cor verde. Caixas com 72 unidades.

R$ 0,58

35

LIVRO ATA, 100 Folhas, capa dura, preto, 205x300mm, gramatura: 56 G/M², folhas
numeradas, certificado FSC, com campo para identificação do usuário rotulado na capa. Tipo
TILIBRA.

R$ 11,54

36

LIVRO PARA REGISTRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, ½ ofício, com
capa dura, 100 folhas, rótulo para identificação do usuário na capa. Tipo TILIBRA.

R$ 9,33

Material de expediente
37
38

39

40

MOLHA DEDO, base plástica redonda, espuma encaixada, atóxico, 12 gramas. Tipo
DEDEX.
PAPEL CARTOLINA, branco, 180gr/m², pacote com 50 folhas, 210mm x 297mm,
totalmente fabricado com madeira de reflorestamento. As especificações devem constar na
embalagem.
PAPEL DE FOTO 260 g/m2, espessura 260 microns, papel revestido brilhante, secagem
insantânea, resistenta a água, tecnologia microporos com revestimento multicamadas, A4,
210X297mm, compatível com todas impressoras jato de tinta, qualidade profissional, 15
folhas por pacote. Certificação ISO 9001 e 14001. Selo da Fundação ABRINQ (Fundação
Amiga da Criança).Tipo RIPAX.
PAPEL SULFITE, formato A4, 50 folhas de 210X297mm, extra branco, ideal para
impressoras laser e jato de tinta, fabricado com madeira de reflorestamento, gramatura 75
g/m2 .

R$ 1,74
R$ 15,94

R$ 22,68

R$ 15,35

41

PAPEL VERGÊ, formato A4, para impressoras jato de tinta e laser, 210mm x 297mm.

R$ 13,50

42

PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA, amarela, 250x130x350mm, com campos para
preenchimentos de informações já definidos (impressos), em polipropileno 2,2mm, com
instruções de montagem na própria pasta. Tipo Polibrás.

R$ 3,69

43

PASTA REGISTRADORA A-Z Classic , ofício, super resisente, com etiqueta dupla face na
lombada, revestimento interno e externo de PP, possui mecanismos niquelados de lata
precisão e cantoneiras de proteção de metal. Papelão resistente de qualidade superior, tipo
quality, feitos de acordo com FSC. Cartão 100% reciclado, revestido em polipropileno e
ferragem niquelada. Dimensões 28,5x34,5x7,3cm. Tipo CHIES.

R$ 11,21

44

45

PASTA AZ, lombada larga, tamanho ofício, preta, com etiqueta na lombada, revestimento
externo em plástico.
PASTA CATÁLOGO LOMBO ABERTO, 100 envelopes médios, com visor, preta, oficio, 4
parafusos plásticos 10mm, 245mm x 335mm, em papelão, revestida em pvc, com aparência
de couro. Tipo DÉO PLÁSTICOS.

R$ 10,36

R$ 5,30
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52

PASTA CATÁLOGO LOMBO ABERTO, 50 envelopes médios, com visor, preta, oficio, 4
parafusos plásticos 10mm, 245mm x 335mm, em papelão, revestida em pvc, com aparência
de couro. Tipo DÉO PLÁSTICOS.
PASTA CLASSIFICADOR, com elástico, tamanho A4, com aba, cristal, em polipropileno,
material leve, atóxico e resistente.
PASTA COM FERRAGEM (Romeu e Julieta), em prolipropileno, transparente, cristal.
PASTA L, tamanho A4, 0,15, transparente, cristal, em polipropileno.
PASTA POLIONDA 55 mm, em polipropileno corrugado, tamanho A4, cor preta, chumbo
ou cristal, fechamento por elástico, certificação INMETRO. Tipo Polibrás.
PEem metal pintado de preto, base plastica com regulador de tamanho do papel para
centralização dos furos. SERÁ TESTADO.
PERFURADOR PARA PAPEL, 2 furos universais, médio de mesa, capacidade para, no
mínimo 50 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plastica com regulador de
tamanho do papel para centralização dos furos. SERÁ TESTADO.

R$ 15,77

R$ 2,97
R$ 2,97
R$ 0,63
R$ 3,36
R$ 16,33

R$ 47,20

57

PILHA ALCALINA 1,5V, AA, validade de 10 anos, acondicionadas em tubos de papelão de
16 pacotes com 2 pilhas cada pacote. Tipo RAYOVAC.
PILHA ALCALINA, AAA (palito) tensão 1,5 V, validade 10 anos, embaladas de quatro em
quatro, tubo em papelão com 40 pilhas. Tipo RAYOVAC.
PINCEL ATÔMICO, 1100p, azul marinho (escuro), ponta chanfrada, recarregável, tinta a
base de álcool, escrita grossa, caixa com 12 unidades. Tipo PILOT. UNIDADE
PINCEL ATÔMICO, 1100p, preto, ponta chanfrada, recarregável, tinta a base de álcool,
escrita grossa, caixa com 12 unidades. Tipo PILOT. UNIDADE.
PRANCHETA, duratex, oficio, prendedor zincado. UNIDADE.

58

RÉGUA 30 CM, em poliestireno, cristal, demarcação visível, em milimetros e centímetros.

R$ 0,74

59

SACOS PLÁSTICOS, grosso, tamanho ofício, 4 furos.

R$ 0,21

60

TESOURA em aço inoxidável e cabo em prolipropileno, 21 cm.

R$ 5,22

53
54
55
56

R$ 2,63
R$ 2,43
R$ 2,52
R$ 2,52
R$ 3,99
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TINTA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO automático e almofada comum; cor intensa
preta, frasco de 40 ml com bico aplicador – composição à base d'água, corantes, solventes e
aditivos.

R$ 4,85
R$ 436,14

