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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 BARBANTE, 100% algodao, com 08 (oito) fios trancados. rolo com, no minimo, 200 g. 

as seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que 
apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. atender a (s) resolucao(oes) vigente(s) do 
INMETRO. 

Rl     50 



>> Ref. SAEB => 40.20.00.00156908-2 

2 TESOURA, modelo domestica, em aco polido, 8 (oito) polegadas, propria para cutelaria, cabo em plastico de alta resistencia. 

as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ 
do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos 
consumidores, registros nos orgaos competentes. 

>> Ref. SAEB => 51.10.00.00144352-6 

Un     100 

3 APARELHO, telefonico, sem fio.Tecnologia digital DECT: 

 

- Identificador de chamadas 

- Viva-voz 

- Gerenciador de chamadas em esperas 

- Bivolt 

- Cor preta 

- Rediscagem automatica 

- Display Iluminado 

- Chamadas em espera e em conferencia 

- Temporizador da bateria com fone fora da base. 

- Tecla mudo 

- LED no fone para sinalizacao 

Un     20 



- Atender a normas da TELEBRAS. 

 

>> Ref. SAEB => 58.05.00.00159572-5 

4 APARELHO, telefonico, com 17 teclas, para mesa ou parede, (nao gandola), com no minimo 03 niveis de volume programaveis, com as seguintes 
caracteristicas: 

-Modos de discagem tom e pulso; 

-Comutacao temporaria (pulso - tom); 

-Minimo de 03 volumes e melodias de campainha ajustaveis pelo teclado; 

-Programacao minima de 03 memorias; 

-Tecla MUTE; 

-Tecla PAUSA; 

-Tecla REDIAL; 

-Possibilidade de montagem mesa e/ou parede (nao gondola); 

-Pino padrao Americano; 

-Possibilidade de aplicacao em linhas publicas e PABX; 

-Tecla Flash com frequencia minima de 100 a 250 ms. 

Homologado pela Anatel.  

Garantia minima de 01 (hum) ano. 

Un     10 



Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

 

 

>> Ref. SAEB => 58.05.00.00163209-4 

5 PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6( Duracao minima de 11,5 horas), conforme Norma NBR vigente. 

Embalagem: com 02 unidades, com as informacoes sobre o produto: 

- Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor 

- Texto em portugues 

- Tipo da Pilha(AA ou AAA) 

- Composicao do Produto 

- Origem do Produto 

- Validade do Produto 

- Simbolo orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA. 

>> Ref. SAEB => 61.35.00.00157908-8 

Pr     200 

6 PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. Duracao minima de 5,0 horas. Embalagem com 02 unidades, com as 
informacoes sobre o produto: 

- Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor 

- Texto em portugues 

Pr     200 



- Tipo da Pilha(AA ou AAA) 

- Composicao do Produto 

- Origem do Produto 

- Validade do Produto 

- Simbolo orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA. 

>> Ref. SAEB => 61.35.00.00158144-9 

7 BATERIA, recarregavel , 09 volts, de niquel-cadmio, 320 mAh.  

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 61.40.00.00125914-8 

Un  25 

8 PILHA, recarregavel, tamanho AAA, 1000mah, tensao 1,2 volts, alcalina, litio, nicad ou nimh.  

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 61.40.00.00155083-7 

Pr  50 

9 PILHA, recarregavel, tipo AA NiMH, 1,2 volts, 2800mAh. 

Embalagem com 02 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s)Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA. 

>> Ref. SAEB => 61.40.00.00157647-0 

Pr     50 

10 CANETA, uso laboratorial, marcador, cor azul, com escrita permanente para plastico, vinil, acrilicos, vidros, com espessura de escrita de 1,0 mm, 
ponta fina, de tinta com base na secagem rápida e que evite sujeiras, resistente a agua e umidade, baixas temperatura e a luz, odor suave  

 

Un     100 



>> Ref. SAEB => 66.40.19.00108318-0 

11 MEMORIA, flash portatil, tipo pendrive, capacidade 32 GB, padrao USB 2.0, Plug and Play, leitura a 7 MB/s escrita a 4 MB/s, garantia 1 ano. 

 

>> Ref. SAEB => 70.15.00.00168164-8 

Un     30 

12 COPO, para cafe, descartavel, em plastico (PP), capacidade 50 ml, em resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao toxico, 
cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do 
copo devera ser igual ou superior a 75 gramas. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos e deve ostentar o 
Simbolo de Identificação da Conformidade do Inmetro. Em relacao a marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas em relevo, com 
caracteres visiveis e de forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificacao do fabricante, capacidade do copo e simbolo de 
identificacao do material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades ostentando 
o Simbolo de Identificação da Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome fantasia 
caso exista, e CNPJ, endereço completo do fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. 

>> Ref. SAEB => 73.50.00.00157801-4 

CT     1000 

13 COPO, para agua, descartavel, em plastico (PP), capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, material nao 
toxico, cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades 
(cento) do copo devera ser igual ou superior a 180 gramas. 

Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, ostentando o Simbolo de Identificacao da Conformidade e o 
numero do registro do INMETRO. Em relacao a marcacao e identificacao, os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visiveis e de 
forma indelevel, pelo menos o seguinte: marca ou identificacao do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificacao do material para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, 
marca e informacoes sobre o fabricante. 

>> Ref. SAEB => 73.50.00.00158658-0 

CT     2500 

14 CALCULADORA, digital, portatil, capacidade 12 (doze) digitos, com as 04 (quatro) operacoes basicas, raiz quadrada, porcentagem, correcao 
parcial e total, inversao de sinais, memoria, bateria a luz solar. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante. 

Un     30 



>> Ref. SAEB => 74.20.00.00167900-7 

15 CANETA hidrografica, ponta fina, carga nao toxica, corpo em material plastico, dimensoes 140 mm (comprimento) x 8,5 mm (diametro), com 
variacao de +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do fabricante. 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao do lote, impressa na embalagem. 

Embalagem: jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plastico, com dados de identificacao do produto, marca do 
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00025369-3 

Jg     30 

16 CANETA, esferografica, tipo ecologica, escrita grossa, na cor preta, corpo em material reciclado de embalagens longa vida, comprimento 
aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, esfera em tugstenio. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00130012-1 

Un     1000 

17 COLCHETE, para encadernacao, numero 04 (quatro), latonado, haste dupla e flexivel.  

Embalagem: caixa com 72 unidades, as seguintes informações deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e quantidade.  

 

 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00143955-3 

Cx  10 

18 COLCHETE, para encadernacao, numero 08, latonado, haste dupla e flexivel. 

Embalagem: caixa com 72 unidades, as seguintes informações deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e quantidade. 

Cx  10 



 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00143957-0 

19 CANETA, salientadora, corpo em material plastico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo, gravado no corpo a marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00143995-2 

Un     300 

20 LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), HB, revestido em madeira reflorestada, comprimento minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no seu 
corpo a marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00147555-0 

Un     500 

21 PASTA, suspensa, em papel cartao marmorizado e plastificado gramatura minima 350 g/m2, cor marrom, dimensoes 235 x 360 mm, podendo 
variar em ate + 5%, prendedor macho e femea em plastico, visor em plastico transparente e etiqueta para identificacao, com minimo 06 (seis) 
posicoes para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em metal com acabamento em ilhos nas extremidades superiores, terminais das 
extremidades em plastico reforcado. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156411-0 

Un     300 

22 PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, transparente, com abas e elastico, dimensoes 245 x 335 x 18 mm, podendo variar em + 
10%. 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, codigo de barra. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e 
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156423-4 

Un     300 

23 PASTA, classificador, papel cartao duplo, prendedor macho e femea, branca, dimensoes 230 x 340 mm, podendo variar em ate +/- 10%.  

Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156430-7 

Un     300 



24 PASTA, classificador, em papel cartao duplo, plastificado, cor vermelha, com prendedor metalico macho e femea, dimensoes 230 x 340mm, 
podendo variar em ate + /- 10%. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156431-5 

Un     300 

25 BORRACHA, bicolor (azul/vermelha), para apagar tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes: comprimento minimo 40 mm, largura minima 16 
mm e espessura minima 6,0 mm. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT 
e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156630-0 

Un     150 

26 CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 2/0 (dois). 

Embalagem: caixa com 100 unidades, devera ter as seguintes informacoes impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156638-5 

Cx     50 

27 CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 8/0 (oito) 

Embalagem: caixa com 25 unidades, devera ter as seguintes informacoes impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, normas vigentes e registros nos orgaos 
competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156640-7 

Cx     70 

28 CORRETOR, liquido, cor branca, homogeneo, nao toxico, a base de agua, secagem rapida, contendo dispersantes e oxido de titanio, tampa com 
aplicador tipo pincel. 

Embalagem contendo 18 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, com selo do inmetro e prazo de validade. Conter o selo 
de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

Un     50 



>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156643-1 

29 FITA, adesiva, face unica, transparente, fabricada em filme plastico com adesivo acrilico, dimensoes de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%. 

Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.  

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156649-0 

Un     100 

30 FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%. 

Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca 
do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.  

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156652-0 

Un     100 

31 GRAMPO, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. 

Embalagem: caixa com 5000 unidades, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composicao, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a 
saude e seguranca dos consumidores. Atender a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156656-3 

Cx     25 

32 CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor vermelha, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, 
tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a 
retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado 
de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio, e selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem. Conter o selo 

Un     500 



de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00156740-3 

33 CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa 
removivel sem vacuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da 
ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 
mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00157429-9 

Un     2000 

34 PASTA, classificador, em papel cartao duplo, plastificado, cor azul, com abas e elastico, dimensoes 230 x 340mm, podendo variar em ate +/- 10%. 
Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167912-0 

Un     300 

35 PASTA, classificador, em papel cartao duplo, plastificado, cor amarela, com abas e elastico, dimensoes 230 x 340mm, podendo variar em ate +/- 
10%. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167913-9 

Un     300 

36 PASTA, sanfonada, em plastico resistente, incolor, com 12 divisoes, dimensoes 250 x 340mm, podendo variar em ate +/- 5% 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, codigo de barra.  

Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167918-0 

Un     40 

37 PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor macho e femea plastico, dimensoes 225 x 330mm, podendo variar em ate + 
5%. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, codigo de barra. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem. Atender a (s) resolucao de 

Un     300 



CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167944-9 

38 PASTA, classificador, em plastico resistente, cor branca, abas e elastico, dimensoes 340 cm x 245 cm, podendo variar em +/- 5%, ( A x L ). Conter 
o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA 

>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167948-1 

Un     300 

39 EXTRATOR, de grampo, tipo espatula, em metal cromado, dimensoes 15 cm (com variacao de +/- 10%) 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00000119-9 

Un  50 

40 PRANCHETA, em acrIlico, com prendedor metalico formato A4, dimensoes 210 x 297 mm, podendo variar em ate +/- 5%. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00123798-5 

Un  100 

41 PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor azul, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, 
ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00129896-8 

Un     1008 

42 PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor preta, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar residuos, 
ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00129897-6 

Un     1008 

43 PINCEL, para quadro branco, recarregavel, cor vermelha, ponta de acrilico indeformavel com no minimo 6mm, facil de apagar sem deixar 
residuos, ponta e refil substituiveis, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00129900-0 

Un     504 

44 PORTA, lapis, papel lembrete e clips em acrilico cristal, dimensos minimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm Un  30 



Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00130072-5 

45 PORTA, fita adesiva, para rolo de fita com largura minima de 12 mm e maxima de 30 m comprimento. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00139532-7 

Un  20 

46 REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 50 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e 
centimetros, sem deformacoes e rebarbas, com espessura 2,0 a 3,0 mm, com no minimo 2,5 a 4,0 cm de largura 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00141750-9 

Un  50 

47 PINCEL, marcador permanente, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, escrita na cor preta, gravado no corpo a marca do fabricante, 
comprimento de 12 cm, com variacao de +/- 10% . 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00144403-4 

Un  100 

48 PINCEL, marcador permanente, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, escrita na cor azul, gravado no corpo a marca do fabricante, 
comprimento de 12 cm, com variacao de +/- 10% . 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00144404-2 

Un  100 

49 PINCEL, marcador permanente, corpo em material plastico resistente, ponta porosa, na cor vermelha, gravado no corpo a marca do fabricante, 
comprimento de 12 cm, com variacao de +/- 10% . 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00144405-0 

Un     100 

50 BANDEJA, para papel, dupla, em acrilico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%. 

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00148587-3 

Un  15 



51 ESTILETE, largo, corpo plastico, com lamina dividida, largura de 18 mm, com cabo anatomico e dispositivo de trava na posicao escolhida 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00148684-5 

Un  50 

52 APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura), com variacao 
de +/- 5 mm. 

Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma 
(s) ABNT (s) vigente (s). 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00156903-1 

Un     400 

53 REGUA, em material plastico resistente, transparente, com 30 cm de comprimento, impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em milimetros e 
centimetros, sem deformacoes e rebarbas, com espessura 2,0 a 3,0 mm, com no minimo 2,5 a 4,0 cm de largura. Conter o selo de identificacao da 
conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00157037-4 

Un     50 

54 TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor azul. 

Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00160451-1 

Un     200 

55 TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor preta. Embalagem: frasco 
com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00160453-8 

Un     200 

56 TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor vermelha. Embalagem: 
frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00160459-7 

Un     100 



57 PERFURADOR, de papel, com capacidade para perfurar no minimo 25 folhas de papel 75 g/m2, estrutura metalica com pintura eletrostatica, com 
dois furos, a marca do produto impresso sobre o mesmo, capacidade para fazer furos de no minimo 5 mm, com base plastica removivel. 

Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverao conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto, endereco. 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00161016-3 

Un     30 

58 GRAMPEADOR, metalico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papelo 75 g/m², comprimento minimo 12,5 cm, a marca do produto 
devera ser impresso sobre o mesmo, estrutura metalica, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto e fechado), capacidade 
de carga minima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. 

Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do 
fabricante, marca do produto e endereço. 

 

>> Ref. SAEB => 75.20.00.00161952-7 

Un     50 

59 LIVRO, ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200 folhas, dimensoes minimas 298 x 203 mm, numerado tipograficamente, papel alta 
alvura 56g/m² 

As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereco, quantidade, composicao. 

>> Ref. SAEB => 75.30.00.00144346-1 

Un  100 

60 ENVELOPE, sem timbre, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80 g/m², dimensoes 250 x 353 mm podendo variar +2%.  

Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.30.00.00155970-2 

Un     1500 

61 PAPEL verge, dimensoes 210 x 297 mm, formato A-4, gramatura 180 g/m2, cor branco. Cx     10 



Embalagem: caixa com 50 folhas, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s) resolucao (oes) vigente (s) 
CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.30.00.00156362-9 

62 PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, certificacao CERFLOR e/ou FSC, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2. 

Embalagem: em material impermeavel antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas). 

Rotulagem contendo no minimo, nome, gramatura e dimensoes do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) 
resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

 

Possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001. 

 

>> Ref. SAEB => 75.30.00.00167959-7 

Rm     1000 

63 ENVELOPE, saco grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m², dimensoes 310 x 410 mm podendo variar +3%. 

Apresentacao: Pacote com 10 unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. 

>> Ref. SAEB => 75.40.00.00155982-6 

Pc     100 

64 FITA, adesiva, em PVC transparente , dimensao 50 mm x 50 m. 

Embalagem: com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

 

>> Ref. SAEB => 80.30.00.00150713-3 

Un  100 



65 COLA, bastao, em tubo plastico, nao toxica, base giratoria, formato cilindrico, peso liquido minimo 8 g e maximo 10 g, com dados de identificacao 
do produto e marca do fabricante. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, 
indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

 

>> Ref. SAEB => 80.40.00.00161655-2 

Un     100 

66 COLA, liquida, a base de PVA, branca, para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato. 

Embalagem: frasco plastico com 90 g, com bico economizador, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade. 
Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) 
norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. 

 

>> Ref. SAEB => 80.40.00.00161656-0 

Un     80 

67 CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, em polietileno, na cor preta, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm. Atender a(s) NORMA (s) 
da ABNT/ISO 

>> Ref. SAEB => 81.15.00.00167892-2 

Un     200 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

 

"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) 

 

Para correto preenchimento da proposta de preços, vide edital da licitação. 

  



 


