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ANEXO “A - ESPECIFICAÇÕES 

Item Qtde Und DESCRIÇÃO 
01 25 cx 1250 Caneta esferográfica cor Azul, com tampa antiasfixiante, corpo em poliestireno cristal, formato do corpo redondo externamente, 

modelo descartável, ponta liga de latão, com esfera de tungsténio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível, com clip 

na cor da tinta. Acondicionado em embalagem: marca e dados de identificação do fabricante 

02 15 cx 750 Caneta esferográfica cor Preta, com tampa antiasfixiante, corpo em poliestireno cristal, formato do corpo redondo externamente, 

modelo descartável, ponta liga de latão, com esfera de tungsténio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora removível, com clip 

na cor da tinta. Acondicionado em embalagem: marca e dados de identificação do fabricante 

03 06 cx 300 Caneta esferográfica cor Vermelha, com tampa antiasfixiante, corpo em poliestireno cristal, formato do corpo redondo 

externamente, modelo descartável, ponta liga de latão, com esfera de tungsténio, espessura de 1,0mm, com tampa protetora 

removível, com clip na cor da tinta. Acondicionado em embalagem: marca e dados de identificação do fabricante 

04 05 cx 250 Caneta esferográfica 0.8mm cristal fina azul 

05  15 Cola instantânea 5g. Constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante 

06 45 cx  Envelope Saco Kraft 26x36 com 250 unidades 

07 80 cx  Envelope 17x25 Pardo com 250 unidades 

08 15 pct  Pilha Alcalina AA com 4 unidades 

09 15 pct  Pilha Alcalina AAA com 4 unidades 

10 10 cx  Percevejo 

11 50pct  Bloco autoadesivo – com 100 folhas - 76mmx76mm com 12 unidades 

12 10 pct 40 Pasta Ofício AZ cor preta, pacote com 4 unidades, medida 345mmx280mm. Visor cristal com etiqueta identificadora. 

Acondicionado em embalagem de papelão/plástico com 4 unidades. Constar na embalagem: marca e dados de identificação do 

fabricante 

13 100 pct 1000 Pasta L, 220x310x10mm - tamanho A4, colorida. Corte em meia lua na borda. Material leve, atóxico, 100% reciclável 

14 80 cx  Clips Galvanizado nº 2.0 com 100 unidades.  Acondicionado em embalagem de papelão/plástico. Constar na embalagem: marca 

e dados de identificação do fabricante 

15 25 cx  Clips Galvanizado nº 6.0 com 25 unidades. Acondicionado em embalagem de papelão/plástico. Constar na embalagem: marca e 

dados de identificação do fabricante 

16  10 Livro Ata contendo 50 folhas capa dura fabricada em papelão revestido, metragem mínima 216x320 mm. Constar no produto: 

marca e dados de identificação do fabricante 

17  10 Pasta Catálogo Memorando com 100 envelopes plásticos grossos 0,12, revestida com PVC preto, contendo 04 parafusos 

plásticos, capa medindo aproximadamente 240 mm de largura x 330 mm de altura, com visor em cristal, contendo etiqueta com 

marca e dados de identificação do fabricante 
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Item Qtde Und DESCRIÇÃO 
18  16 Grampeador de mesa, estrutura de metal, base de apoio em plástico, medindo 16 cm, na cor preta, para grampo 26x6, com 

capacidade mínima para grampear até 50 folhas, apoio anatômico emborrachado, garantia de 6 meses, embalagem individual. 

Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante  

19  10 Grampeador grande, estrutura de metal, na cor preta, para grampo 23x10, com capacidade mínima para grampear até 100 folhas, 

apoio anatômico emborrachado, garantia de 6 meses, embalagem individual. Constar no produto: marca e dados de identificação 

do fabricante 

20  05 Perfurador metálico para 20 folhas, com apoio anatômico emborrachado e régua posicionadora. Acondicionado em embalagem 

de papelão/plástico. Constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante  

21 120 cx  Papel Sulfite A4 210x297- 75g, branco com 10 pacotes. Acondicionado em pacote contendo 500 folhas. Constar no produto: 

marca e dados de identificação do fabricante 

22  24 Estilete com lâmina larga 18mm 

23 01 cx  Divisória para fichário universitário com 10 projeções – colorido – caixa contendo 160 pacotes cada 

24 15 cx 50 Etiqueta Adesiva branca 138,11x212,73 com 50 folhas. Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante 

25 02 cx 250 Etiqueta Adesiva branca 33,9x101,6. Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante 

26 100 cx 1000 Grampo para grampeador 26/6. Confeccionado com arame em aço galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão, 

contendo 1000 unidades. Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante 

27 50 cx 1000 Grampo para grampeador 23/10. Confeccionado com arame em aço galvanizado, acondicionado em embalagem de papelão, 

contendo 1000 unidades. Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante 

28 10 pct 50 Grampo trilho em Plástico branco (romeu e julieta). Medida mínima 80mm para 200 folhas. Acondicionado em embalagem de 

papelão/plástico com 50 unidades. Constar no produto: marca e dados de identificação do fabricante  

29 10 pct 40 Fita adesiva polipropileno 50x50 transparente. Constar na embalagem: marca e dados de identificação do fabricante 

30 1 cx 20 Bobina 57x40 para calculadora modelo elgin MB 7142 

 

A1. – As propostas deverão seguir rigorosamente o presente anexo, respeitando a ordem dos itens, suas 

numerações correspondentes, especificações e quantias descritas. 
 


