
                             CATÁLOGO DE CONSUMO
GRUPO 30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso

haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante

poderá solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo

constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas

Para a inclusão de itens o  setor  requisitante  deverá realizar  uma pesquisa  no catálogo

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá

uma  barra  de  pesquisa  (ver  figura  1.1),  basta  digitar  o  item  desejado  que  serão

apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


Figura 1.1



Figura 1.2



2) Ao  selecionar  o  item  correspondente  à  descrição  desejada  o  requisitante  deverá

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).

Figura 2.1.



Figura 2.2.



Figura 2.3.

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no
endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
E  proceder  com  o  envio  do  arquivo  PDF  contendo  o  item  correspondente  à  sua

necessidade  para  o  e-mail  da  Seção  Integrada  de  Recebimento,  Especificação  e

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

         

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com

todas  as  características  indispensáveis,  afastando-se,  evidentemente,  as  características

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
mailto:especificacoes_dmsa@ufrrj.br
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas


CATÁLOGO DO GRUPO 30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

3016001

Agenda, tipo: anual, revestimento capa: 

couro, quantidade folhas: 100 fl, 

gramatura: 75 g/m2, comprimento: 230 

mm, tipo encadernação: costurada, 

largura: 150 mm

203566 Unidade 13,50

3016002

Agenda, tipo: executivo, revestimento 

capa: couro sintético, quantidade folhas:

mínimo 384 fl, gramatura: 63 g/m2, 

comprimento: 200 mm, largura: 132 mm,

tipo papel miolo: off set, características 

adicionais: com índice telefônico, 

gramatura capa 1.200 g/m2

239831 Unidade 14,58

3016003

Agenda, tipo: permanente, revestimento 

capa: curvim, quantidade folhas: 386 fl, 

gramatura: 56 g/m2, comprimento: 200 

mm, tipo encadernação: costurada e 

colada, largura: 148 mm, tipo papel 

miolo: apergaminhado, características 

adicionais: sem indicação do ano civil

245846 Unidade 16,33

3016004

Agenda, tipo: telefônica, revestimento 

capa: couro, quantidade folhas: 150 fl, 

gramatura: 75 g/m2, comprimento: 330 

mm, tipo encadernação: colada, largura:

150 mm

203571 Unidade 27,38

3016005

Alfinete mapa, material: metal, 

tratamento superficial: niquelado, 

material cabeça: plástico, formato 

cabeça: redondo, cor: variada, 

comprimento: 10 mm

234073
Caixa 50

Unidades
1,87

3016006 Almofada carimbo, material caixa: 

plástico, material almofada: esponja 

absorvente revestida de tecido, 

203284 Unidade 1,74



tamanho: médio, cor: azul, tipo: não 

entintada

3016007

Almofada carimbo, material caixa: 

plástico, material almofada: esponja 

absorvente revestida de tecido, 

tamanho: médio, cor: preta, tipo: 

entintada

203285 Unidade 2,49

3016008

Almofada carimbo, material caixa: 

plástico, material almofada: esponja 

absorvente revestida de tecido, 

tamanho: médio, cor: vermelha, tipo: 

entintada

203287 Unidade 1,32

3016009

Apagador quadro branco, material base:

feltro, material corpo: plástico, 

comprimento: 15 cm, largura: 4,50 cm, 

altura: 25 cm

204691 Unidade 1,48

3016010

Apagador quadro magnético, material 

corpo: plástico, comprimento: 15 cm, 

largura: 6 cm, altura: 4 cm, material 

base: feltro, encaixe pincel: com encaixe

203488 Unidade 2,76

3016011

Apagador quadro negro, material: 

madeira, comprimento: 150 mm, largura:

45 mm, características adicionais: caixa 

de madeira lixada para acondicionar giz

262708 Unidade 2,91

3016012

Apagador quadro negro, material: 

plástico e feltro, comprimento: 150 mm, 

largura: 60 mm, altura: 35 mm, 

características adicionais: porta giz de 

plástico

234635 Unidade 4,00

3016013

Apontador lápis, material: metal e 

plástico, tipo: escolar, características 

adicionais: com depósito

230828 Unidade 0,80

3016014 Apontador lápis, material: metal, tipo: 234051 Unidade 0,71



escolar, cor: prateado, tamanho: 

pequeno, quantidade furos: 1, 

características adicionais: sem depósito

3016015
Apontador lápis, material: plástico, tipo: 

mesa, cor: azul, tamanho: médio
202441 Unidade 0,16

3016016
Barbante algodão, quantidade fios: 6 un,

acabamento superficial: cru
206993 Unidade 4,34

3016017
Barbante algodão, quantidade fios: 8 un,

acabamento superficial: cru
206995 Unidade 3,86

3016018

Bloco flip chart, cor: branca, formato: 64 

x 88 cm, características adicionais: 

serrilha, sem pauta, gramatura: 75 g/m2

381426 Unidade 39,15

3016019

Bloco recado, material: celulose vegetal,

cor: amarela, largura: 76 mm, 

comprimento: 102 mm, tipo: 

autoadesivo, gramatura: 90 g/m2, 

quantidade folhas: 100 unidades

243076
Bloco 100

Folhas
2,06

3016020

Bloco recado, material: papel, cor: 

amarela, largura: 76 mm, comprimento: 

76 mm, características adicionais: 

autoadesivo, post it, quantidade folhas: 

100 unidades

368562
Bloco 100

Folhas
1,74

3016021

Bloco recado, material: papel, cor: 

amarelo, largura: 38 mm, comprimento: 

50 mm, tipo: removível, características 

adicionais: autoadesivo

229171
Bloco 100

Folhas
2,77

3016022

Bobina papel senha, material: papel 

térmico, largura: 79 mm, comprimento: 

40 m, aplicação: impressora 

gerenciadora de fila, características 

adicionais: diâmetro 60mm e tubete 

12mm

315818 Unidade 4,15

3016023 Borracha apagadora escrita, material: 428584 Unidade 0,59



borracha livre de pvc, comprimento: 42 

mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: 

branca, características adicionais: capa 

plástica protetora, aplicação: para lápis

3016024

Caderno, material: celulose vegetal, 

apresentação: espiral, quantidade 

folhas: 48 fl, comprimento: 205 mm, 

largura: 145 mm, características 

adicionais: folhas pautadas e capa dura

281777 Unidade 2,60

3016025

Caderno, material: celulose vegetal, 

apresentação: espiral, quantidade 

folhas: 96 fl, comprimento: 205 mm, 

largura: 145 mm, características 

adicionais: folhas pautadas e capa dura

281778 Unidade 4,42

3016026

Caderno, material: celulose vegetal, 

material capa: capa dura, quantidade 

folhas: 200 fl, comprimento: 200 mm, 

largura: 275 mm

413165 Unidade 13,54

3016027

Caixa arquivo, material: papelão 

ondulado, dimensão (c x l x a): 38,0 x 

17,0 x 29,0 cm, cor: pardo, impressão: 

padrão, características adicionais: com 

trava

459426 Unidade 2,19

3016028

Caixa arquivo, material: papelão 

ondulado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 

13,0 x 24,5 cm, cor: pardo, impressão: 

padrão, características adicionais: com 

trava

459423 Unidade 2,08

3016029

Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensão (c x l x a): 35,0 x 

15,0 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão:

sem impressão

462554 Unidade 2,59

3016030 Caixa correspondência, material: 239644 Unidade 33,50



acrílico, cor: fumê, tipo: tripla, largura: 

255 mm, altura: 185 mm, características 

adicionais: com inclinação entre as 

bandejas, profundidade: 255 mm

3016031

Caixa giz, material: madeira, 

comprimento: 18 cm, largura: 7 cm, 

altura: 4 cm, características adicionais: 

com apagador

232948 Unidade 3,04

3016032

Calculadora eletrônica, número dígitos: 

12 un, tipo: mesa (4 operações básicas),

fonte alimentação: solar,bateria, 

características adicionais: visor de cristal

líquido, sistema cálculo binário.

394691 Unidade 15,78

3016033

Canaleta pvc, comprimento: 21 cm, 

largura: 7 mm, capacidade: 30 fl, cor: 

preta, tamanho: a4

241234 Unidade 8,42

3016034

Caneta corretiva, material: plástico, tipo 

ponta: metal, carga: 7 ml, aplicação: 

escrita

279257 Unidade 6,20

3016035

Caneta esferográfica, material: alumínio 

escovado, quantidade cargas: 1 un, 

material ponta: aço inoxidável com 

esfera de tungstênio, tipo escrita: média,

cor tinta: azul, características adicionais:

suporte fixação, com corrente de metal

285540 Unidade 16,89

3016036

Caneta esferográfica, material: plástico, 

quantidade cargas: 1 un, material ponta:

esfera de tungstênio, tipo escrita: média,

cor tinta: preta

289210 Unidades 0,38

3016037 Caneta esferográfica, material: plástico, 

quantidade cargas: 1 un, material ponta:

latão com esfera de tungstênio, tipo 

escrita: média, cor tinta: vermelha, 

271838 Unidade 0,47



características adicionais: material 

transparente e com orifício lateral

3016038

Caneta esferográfica, material: plástico, 

quantidade cargas: 1 un, material ponta:

plástico com esfera de tungstênio, tipo 

escrita: média, cor tinta: azul, 

características adicionais: corpo 

cilindrico e transparente

275111
Caixa 50

Unidades
25,96

3016039

Caneta esferográfica, material: plástico, 

quantidade cargas: 1 un, material ponta:

plástico com esfera de tungstênio, tipo 

escrita: média, cor tinta: vermelha, 

características adicionais: corpo 

cilindrico e transparente

275113 Unidade 0,28

3016040
Caneta hidrográfica, material: plástico, 

cor carga: azul, aplicação: retroprojetor
279504

Caixa 12

Unidades
33,20

3016041
Caneta hidrográfica, material: plástico, 

cor carga: preta, aplicação: retroprojetor
279506

Caixa 12

Unidades
33,20

3016042

Caneta hidrográfica, material: plástico, 

formato corpo: cilíndrico, material ponta: 

poli acetato, espessura escrita: média, 

cor carga: azul, aplicação: quadro 

branco

303822
Caixa 12

Unidades
16,21

3016043

Caneta hidrográfica, material: plástico, 

formato corpo: cilíndrico, material ponta: 

poli acetato, espessura escrita: média, 

cor carga: preta, aplicação: quadro 

branco

302539
Caixa 12

Unidades
17,81

3016044

Caneta hidrográfica, material: plástico, 

formato corpo: cilíndrico, material ponta: 

poli acetato, espessura escrita: média, 

cor carga: vermelha, aplicação: quadro 

branco

302540
Caixa 12

Unidades
17,87



3016045

Caneta hidrográfica, material: plástico, 

material ponta: poliéster, espessura 

escrita: fina, cor carga: azul, aplicação: 

cd,dvd, características adicionais: tinta à

base de álcool, resistente a água

395399
Caixa 12

Unidades
19,90

3016046
Caneta marca-texto, material: plástico, 

tipo ponta: fluorescente, cor: amarela
279313 Unidade 0,81

3016047
Caneta marca-texto, material: plástico, 

tipo ponta: fluorescente, cor: rosa
279316 Unidade 1,03

3016048
Caneta marca-texto, material: plástico, 

tipo ponta: fluorescente, cor: verde
279312 Unidade 0,77

3016049

Capa encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, tipo: a4, cor: preta, 

formato: 210 x 297 mm, espessura: 0,30

mm

278731 Unidade 0,14

3016050
Capa encadernação, material: pvc, tipo: 

a4, cor: azul, formato: 210 x 297 mm
336523 Unidade 0,21

3016051

Capa, material: plástico pvc un, cor: 

incolor un, largura: 210 mm, altura: 297, 

características adicionais: a4

234090 Unidade 0,19

3016052

Capa, material: plástico pvc un, cor: 

incolor un, largura: 220 mm, altura: 330, 

características adicionais: ofício

234091 Jogo 11,31

3016053
Cinta elástica, material: látex, forma: 

circular, tamanho: 18, cor: amarela
324135

Pacote 100

Gramas
1,82

3016054
Clipe, tamanho: 0, material: metal, 

formato: paralelo
271775

Caixa 100

Unidades
2,06

3016055
Clipe, tamanho: 1, material: metal, 

formato: paralelo
271781

Caixa 100

Unidades
1,93

3016056
Clipe, tamanho: 2, material: metal, 

formato: paralelo
271782

Caixa 100

Unidades
1,80

3016057
Clipe, tamanho: 3, material: metal, 

formato: paralelo
272519

Caixa 100

Unidades
1,26

3016058
Clipe, tamanho: 4,0, material: metal, 

formato: paralelo
271778

Caixa 50

Unidades
1,34



3016059
Clipe, tamanho: 8,0, material: metal, 

formato: paralelo
271779

Caixa 25

Unidades
5,57

3016060

Clipe, tratamento superficial: cromado, 

tamanho: 1, material: metal, formato: 

trançado

291386
Caixa 100

Unidades
2,10

3016061

Clipe, tratamento superficial: 

galvanizado, tamanho: 4,0, material: 

metal, formato: trançado

432336
Caixa 50

Unidades
1,45

3016062

Clipe, tratamento superficial: 

galvanizado, tamanho: 6, material: 

metal, formato: trançado

425227
Caixa 50

Unidades
1,50

3016063

Clipe, tratamento superficial: niquelado, 

tamanho: 8,0, material: aço carbono, 

formato: paralelo

226734
Caixa 25

Unidades
2,18

3016064

Cola, aplicação: fixação de cartazes, 

características adicionais: super 

adesivo, tipo: spray

341840
Lata 330

Gramas
    53,04

3016065

Cola, composição: ester de 

cianoacrilato, cor: incolor, aplicação: 

acrílico, louça, vidro, couro e plástico, 

características adicionais: instantânea, 

tipo: líquido

354895
Bisnaga 5

Gramas
11,50

3016066

Cola, composição: polivinil acetato - pva,

cor: branca, aplicação: colagem de 

blocos, gráfica, tipo: pastosa

280401 Quilograma 10,70

3016067

Cola, composição: polivinil acetato - pva,

cor: branca, aplicação: papel, tipo: 

pastosa

282967
Tubo 90

Gramas
1,09

3016068

Cola, composição: silicone, aplicação: 

pistola quente, características 

adicionais: com 11 mm de diâmetro e 30

cm de comprimento, tipo: bastão

284808 Quilograma 25,02

3016069 Cola, cor: branca, aplicação: papel, 

características adicionais: atóxica, tipo: 

292447 Tubo 10

Gramas

0,69



bastão

3016070

Cola, cor: branca, aplicação: papel, 

características adicionais: atóxica, tipo: 

bastão

292447
Tubo 40

Gramas
0,75

3016071

Colchete fixação, material: aço, 

tratamento superficial: latonado, 

tamanho: nº 6

278607
Caixa 72

Unidades
2,16

3016072

Colchete fixação, material: aço, 

tratamento superficial: latonado, 

tamanho: nº 08

279430
Caixa 72

Unidades
2,48

3016073

Colchete fixação, material: aço, 

tratamento superficial: latonado, 

tamanho: nº 10

278610
Caixa 72

Unidades
3,34

3016074

Colchete fixação, material: aço, 

tratamento superficial: latonado, 

tamanho: nº 12

278611
Caixa 72

Unidades
4,65

3016075

Colchete fixação, material: aço, 

tratamento superficial: latonado, 

tamanho: nº 14

278612
Caixa 72

Unidades
5,23

3016076

Corda, material: polipropileno, tipo: 

trançada, diâmetro: 6 mm, aplicação: 

múltiplo uso

263471 Metro 0,51

3016077

Corretivo fita, comprimento: 8 m, 

largura: 4 mm, características 

adicionais: multiuso, correção a seco, 

regulagem da ponta.

301921 Unidade 2,48

3016078

Corretivo fita, material: base de 

poliacrilato, comprimento: 8,50 m, 

largura: 8,40 mm, aplicação: apagar 

caneta esferográfica

236478 Unidade 3,25

3016079

Corretivo líquido, material: base d'água -

secagem rápida, apresentação: frasco, 

aplicação: papel comum ml, volume: 18 

ml

201129 Unidade 1,06



3016080

Corretivo seco, material: base d'água - 

secagem rápida, apresentação: fita, 

aplicação: papel comum, comprimento: 

5 m, largura: 4,20 mm

201144 Unidade 1,86

3016081

Envelope plástico, comprimento: 32 cm, 

largura: 24 cm, características 

adicionais: com 4 furos, aplicação: pasta

catálogo, material: plástico

247690 Unidade 0,18

3016082

Envelope plástico, tipo plástico: plástico 

incolor, comprimento: 32 cm, largura: 24

cm, cor: transparente, características 

adicionais: vertical, liso e com 2 furos, 

aplicação: pasta catálogo

243262 Unidade 0,08

3016083

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 240 x 340 mm, 

cor: branco, gramatura: 90 g,m2

459308 Unidade 0,20

3016084

Envelope, material: offset, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 260 x 360 mm, 

cor: branco, gramatura: 90 g,m2, 

características adicionais: impressão 

personalizada

463527 Unidades 0,97

3016085

Envelope, material: papel kraft fl, 

gramatura: 75 g/m2, tipo: saco comum, 

comprimento: 162 mm, cor: parda, 

largura: 229 mm, características 

adicionais: com impresso: serviço 

público federal, cor impressão: preta

232407 Unidade 0,11

3016086

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 200 x 280 mm, 

cor: branco, gramatura: 110 g,m2, 

acabamento: relevo

459345 Unidade 0,20

3016087 Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 200 x 280 mm, 

459334 Unidade 0,17



cor: parda, gramatura: 80 g,m2, 

características adicionais: impressão 

personalizada

3016088

Envelope, material: papel kraft, 

gramatura: 75 g/m2, tipo: saco comum, 

comprimento: 410 mm, cor: branca, 

largura: 310 mm

461647 Unidades 0,16

3016089

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 229 x 324 mm, 

cor: parda, gramatura: 80 g,m2

459309 Unidade 0,20

3016090

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 229 x 324 mm, 

cor: parda, gramatura: 90 g,m2, 

acabamento: relevo

459343 Unidade 0,17

3016091

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 340 x 240 mm, 

cor: parda, gramatura: 80 g,m2

459337 Unidade 0,31

3016092

Envelope plástico, comprimento: 400 

mm, largura: 270 mm, cor: incolor, 

características adicionais: aba para 

fechamento mm, tipo: saco

353262 Unidade 18,06

3016093

Envelope, material: offset, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 162 x 229 mm, 

cor: branco, gramatura: 90 g,m2

459297
Caixa 100

Unidades
25,53

3016094

Envelope, material: kraft, modelo: saco 

padrão, tamanho (c x l): 229 x 324 mm, 

cor: parda, gramatura: 80 g,m2, 

características adicionais: impressão 

personalizada

459335 Unidade 0,21

3016095
Espeto papel, material: aço, altura 

haste: 100 mm
200683 Unidade 6,11

3016096 Espiral encadernação, material: plástico,

diâmetro: 20 mm, comprimento: 330 

341600 Pacote 100

Unidades

18,52



mm, cor: preta

3016097

Espiral encadernação, material: plástico,

diâmetro: 9 mm, comprimento: 330 mm, 

cor: preta

338226
Pacote 100

Unidades
5,35

3016098

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 12 mm, 

comprimento: 330 mm, cor: preta

232322
Pacote 100

Unidades
7,41

3016099

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 14 mm, 

comprimento: 330 mm, cor: preta

232321
Pacote 100

Unidades
10,62

3016100

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 17 mm, 

comprimento: 330 mm, cor: preta

232320
Pacote 100

Unidades
11,11

3016101

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 23 mm, 

cor: preta, quantidade folhas: 140

256039
Pacote 60

Unidades
11,11

3016102

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 25 mm, 

comprimento: 300 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 160 unidades

326531 Unidade 0,40

3016103

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 29 mm, 

comprimento: 300 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 200 unidades

326533
200

Unidade
20,00

3016104

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 33 mm, 

comprimento: 360 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 280

305452 Unidade 0,50

3016105

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 40 mm, 

comprimento: 410 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 350

305447
Pacote 50

Unidades
50,00

3016106 Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 45 mm, 

324236 Pacote 16

Unidades

16,51



comprimento: 400 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 400 unidades

3016107

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 50 mm, 

comprimento: 400 mm, cor: preta, 

quantidade folhas: 450 unidades

324235
Pacote 12

Unidades
16,90

3016108

Espiral encadernação, material: pvc - 

cloreto de polivinila, diâmetro: 7 mm, 

comprimento: 330 mm, cor: preta

232323
Pacote 100

Unidades
3,70

3016109

Estilete desenho, material corpo: 

plástico resistente, largura lâmina: 18 

mm, tipo lâmina: retrátil, tipo fixação 

lâmina: rosqueamento, características 

adicionais: guia da lâmina em aço 

carbono e quebrador

372625 Unidade 19,00

3016110
Estilete, tipo: largo, espessura: 22 mm, 

aplicação: escritório
223460 Unidade 1,51

3016111

Etiqueta adesiva, cor: branca, largura: 

33 mm, comprimento: 52,5 mm, formato:

retangular, quantidade etiqueta folha: 36

un, tamanho: a4

238409
Caixa 100

Folhas
46,99

3016112

Etiqueta adesiva, material: papel 

alcalino, cor: branca, largura: 101,60 

mm, aplicação: impressora jato tinta, 

altura: 33,90 mm

283171
Caixa 100

Folhas
19,83

3016113

Etiqueta adesiva, material: papel 

alcalino, cor: branca, largura: 25,40 mm,

comprimento: 101,60 mm, aplicação: 

impressora laser e jato tinta, 

características adicionais: autoadesiva, 

folha com 20 etiquetas

287715
Caixa 100

Folhas
18,36

3016114 Etiqueta adesiva, material: papel, cor: 

branca, largura: 215,90 mm, 

282094 Caixa 100

Folhas

23,58



comprimento: 279,40 mm

3016115

Etiqueta adesiva, material: papel, cor: 

branca, largura: 31 mm, comprimento: 

63,5 mm, aplicação: impressora laser e 

jato tinta

284326
Caixa 25

Unidades
8,44

3016116

Etiqueta adesiva, material: papel, cor: 

branca, largura: 33,9 mm, comprimento: 

101,60 mm, aplicação: impressora laser

284812
Caixa 100

Folhas
19,38

3016117

Etiqueta pasta suspensa, material: papel

cartolina, cor: branca, comprimento: 50 

mm, largura: 45 mm

200378 Unidade 0,28

3016118

Extrator grampo, material: aço 

inoxidável, tipo: espátula, tratamento 

superficial: cromado

278812 Unidade 0,94

3016119

Fita adesiva embalagem, material: 

resina e borracha sintética, 

comprimento: 50 m, largura: 50 mm, 

aplicação: empacotamento geral e 

reforço pacotes, tipo: tubete papelão, 

cor: transparente

230814
Rolo 50

Metros
3,43

3016120

Fita adesiva, material: adesivo acrílico, 

tipo: mágica, largura: 12 mm, 

comprimento: 33 mm

279205 Unidade 2,00

3016121

Fita adesiva, material: celofane 

transparente, tipo: monoface, largura: 12

mm, comprimento: 30 m, cor: incolor, 

aplicação: multiuso

279037 Unidade 0,55

3016122

Fita adesiva, material: celofane 

transparente, tipo: monoface, largura: 19

mm, comprimento: 50 m, cor: branca, 

aplicação: multiuso

364049 Unidade 1,40

3016123 Fita adesiva, material: crepe, tipo: 

monoface, largura: 18 mm, 

291921 Unidade 2,00



comprimento: 50 m, cor: bege, 

aplicação: multiuso

3016124

Fita adesiva, material: crepe, tipo: 

monoface, largura: 19 mm, 

comprimento: 50 m, cor: branca, 

aplicação: multiuso

350646 Unidade 2,14

3016125

Fita adesiva, material: filme acetato "e", 

tipo: mágica, largura: 12 mm, 

comprimento: 33 mm, cor: incolor, 

aplicação: multiuso, características 

adicionais: com suporte

335712 Unidade 3,50

3016126

Fita adesiva, material: papel, tipo: dupla 

face, largura: 12 mm, comprimento: 30 

m, cor: branca, aplicação: multiuso

278986 Unidade 3,90

3016127

Fita adesiva, material: polipropileno 

transparente, tipo: monoface, largura: 12

mm, comprimento: 50 m, cor: incolor

330860 Unidade 0,70

3016128

Fita adesiva, material: polipropileno, 

tipo: monoface, largura: 12 mm, 

comprimento: 10 m, cor: vermelha, 

aplicação: multiuso

359547 Unidade 0,41

3016129
Giz cera, material: cera plástica com 

corante atóxico, cor: variadas
432310

Caixa 12

Unidades
3,60

3016130

Giz quadro negro, material: sulfato de 

cálcio, tipo: bastonete, cor: branca, 

comprimento: 81 mm, diâmetro: 10 mm, 

características adicionais: plastificado e 

antialérgico

232817
Caixa 50

Unidades
2,23

3016131

Giz quadro negro, material: sulfato de 

cálcio, tipo: palito, características 

adicionais: plastificado, antialérgico e 

colorido

248027
Caixa 50

Unidades
2,76

3016132 Giz quadro negro, material: sulfato de 202607 Caixa 50 1,80



cálcio, tipo: palito, cor: branca Unidades

3016133
Giz quadro negro, material: sulfato de 

cálcio, tipo: palito, cor: variada
234113

Caixa 50

Unidades
3,88

3016134

Grampeador, material: metal, tipo: 

mesa, capacidade: 25 fl, tamanho 

grampo: 26,6, características adicionais:

base de borracha

405907 Unidade 6,22

3016135

Grampeador, tratamento superficial: 

pintado, material: metal e plástico, tipo: 

alicate, capacidade: 100 fl, aplicação: 

papel

203584 Unidade 34,90

3016136

Grampeador, tratamento superficial: 

pintado, material: metal e plástico, tipo: 

escolar, capacidade: 20 fl, aplicação: 

papel

229696 Unidade 6,07

3016137

Grampeador, tratamento superficial: 

pintado, material: metal, tipo: mesa, 

capacidade: 100 fl, aplicação: papel, 

tamanho grampo: 23,8

234266 Unidade 39,50

3016138

Grampo grampeador, material: metal, 

tratamento superficial: galvanizado, 

tamanho: 23,10, uso: grampeador de 

mesa

300536
Caixa 5000

Unidades
10,49

3016139

Grampo grampeador, material: metal, 

tratamento superficial: galvanizado, 

tamanho: 23,8

321521
Caixa 1000

Unidades
2,81

3016140

Grampo grampeador, material: metal, 

tratamento superficial: galvanizado, 

tamanho: 26,6

203144
Caixa 5000

Unidades
2,63

3016141

Grampo grampeador, material: metal, 

tratamento superficial: niquelado, 

tamanho: 23,6

236480
Caixa 5000

Unidades
9,67

3016142 Grampo grampeador, material: metal, 

tratamento superficial: niquelado, 

203137 Caixa 5000

Unidades

2,64



tamanho: 26,6

3016143

Guilhotina, material: metal, tipo: 

escritório un, comprimento lâmina: 0,32 

cm, funcionamento: manual, capacidade

corte: 10 fl

202402 Unidade 155,37

3016144

Lacre malote, material: plástico, 

aplicação: lacrar malotes, características

adicionais: numerado, cor: amarelo, 

comprimento: 16 cm

241033
Pacote 100

Unidades
15,00

3016145

Lâmina estilete, material: aço, largura: 

18 mm, tipo uso: descartável, aplicação: 

estilete retrátil

256554
Embalagem

10 Unidades
2,08

3016146

Lápis preto, material corpo: madeira de 

manejo sustentável, dureza carga: b, 

formato corpo: sextavado, material 

carga: grafite preto nº2

428204 Unidades 0,22

3016147

Lápis preto, material corpo: madeira, 

diâmetro carga: 2 mm, dureza carga: 2b,

características adicionais: com borracha 

apagadora, material carga: grafite

272345 0Unidades 0,28

3016148

Lapiseira, material: Baquelite, diâmetro 

carga: 0,5 mm, características 

adicionais: com prendedor, ponta e 

acionador de metal com borracha

289376 Unidade 2,69

3016149

Lapiseira, material: Baquelite, diâmetro 

carga: 0,7 mm, características 

adicionais: com prendedor, ponta e 

acionador de metal com borracha

289375 Unidade 3,01

3016150

Lapiseira, material: plástico, diâmetro 

carga: 0,9 mm, características 

adicionais: com prendedor, ponta e 

acionador de metal com borracha

252587 Unidade 3,42

3016151 Livro ata, material: papel sulfite, 200692 Unidade 6,60



quantidade folhas: 100 fl, gramatura: 75 

g/m2, comprimento: 297 mm, largura: 

210 mm

3016152

Livro de ponto, quantidade folhas: 100, 

tipo capa: dura, cor capa: preta, 

comprimento: 330 mm, largura: 216 mm,

uso: administrativo

233233 Unidade 13,09

3016153

Livro protocolo, material: papel offset, 

quantidade folhas: 100 fl, comprimento: 

230 mm, largura: 170 mm, tipo capa: 

dura, características adicionais: com 

folhas pautadas e numeradas 

sequencialmente, material capa: 

papelão, gramatura folhas: 54 g/m2

245187 Unidade 7,68

3016154

Marcador retroprojetor, material corpo: 

plástico, material ponta: poliéster, 

espessura ponta: 2 mm, cor tinta: azul, 

base tinta: álcool

441866 Unidade 2,00

3016155

Marcador retroprojetor, material corpo: 

plástico, material ponta: poliéster, 

espessura ponta: 2 mm, cor tinta: preta, 

base tinta: álcool

441867 Unidade 1,48

3016156
Massa modelar, composição básica: 

amido, cor: variada
432836

Pote 500

Gramas
9,63

3016157

Mina grafite, material: grafita, diâmetro: 

0,50 mm, comprimento: 100 mm, 

dureza: 2b

203331
Caixa 12

Unidades
0,58

3016158

Mina grafite, material: grafita, diâmetro: 

0,70 mm, comprimento: 100 mm, 

dureza: 2b

203339
Caixa 12

Unidades
0,55

3016159

Mina grafite, material: grafita, diâmetro: 

0,90 mm, comprimento: 100 mm, 

dureza: 2b

203347
Caixa 12

Unidades
0,70



3016160

Molha-dedos, material base: plástico, 

material tampa: plástico, material carga: 

creme atóxico, tamanho: único, validade

carga: 2 anos

201847 Unidade 1,32

3016161

Pasta argola, material: cartão prensado 

plastificado, comprimento: 345 mm, 

largura: 275 mm, lombada: 35 mm, 

número argola: 4 un, capacidade folhas: 

400 fl, aplicação: papel ofício, cor: azul

289500 Unidade 20,00

3016162

Pasta argola, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 320 mm, 

largura: 255 mm, lombada: 30 mm, 

número argola: 4 un, capacidade folhas: 

400 fl, aplicação: papel ofício. 

401064 Unidade 32,10

3016163

Pasta argola, material: pvc - cloreto de 

polivinila, comprimento: 345 mm, 

largura: 260 mm, lombada: 30 mm, 

número argola: 2 un, capacidade folhas: 

200 fl, aplicação: papel ofício, cor: azul

204624 Unidade 2,31

3016164

Pasta arquivo, largura: 250 mm, altura: 

350 mm, lombada: 120 mm, cor: preta, 

características adicionais: com 3 pares 

de cadarço

233903 Unidade 1,91

3016165

Pasta arquivo, material: cartão kraft, 

tipo: suspensa pendular, largura: 240 

mm, altura: 360 mm, características 

adicionais 1: suporte metálicos, reforço 

parte superior, visor

318224
Caixa 50

Unidades
50,23

3016166

Pasta arquivo, material: cartolina 

plastificada, tipo: abas e elástico, 

largura: 235 mm, altura: 350 mm, cor: 

vermelha, gramatura: 250 g/m2

411146 Unidade 1,04

3016167 Pasta arquivo, material: papelão duro, 280698 Unidade 6,98



tipo: registradora az, largura: 280 mm, 

altura: 350 mm, aplicação: arquivamento

de papeis

3016168

Pasta arquivo, material: plástico 

corrugado flexível, tipo: com abas, 

largura: 250 mm, lombada: 6 cm, cor: 

azul, características adicionais: com 

elástico, comprimento: 340 mm

244500 Unidade 1,75

3016169

Pasta arquivo, material: plástico 

corrugado flexível, tipo: suspensa, 

largura: 360 mm, altura: 240 mm, cor: 

amarela, prendedor interno: com trilho, 

características adicionais: visor, haste, 

cabide, gancho plástico nas 

extremidades

319556 Unidade 4,57

3016170

Pasta arquivo, material: plástico 

resistente, tipo: sanfonada, largura: 250 

cm, altura: 350 cm, aplicação: arquivo 

de documento, características adicionais

2: 31 divisórias

338184 Unidade 41,55

3016171

Pasta arquivo, material: plástico 

transparente, tipo: com canaleta, cor: 

incolor, tamanho: a4

356684 Unidade 41,55

3016172

Pasta arquivo, material: plástico 

transparente, tipo: fichário, lombada: 40 

mm, cor: incolor, características 

adicionais: 4 prendedores circulares 

internos, tamanho: 1,2 ofício, 

capacidade: 200 fl

283905 Unidade 12,72

3016173 Pasta arquivo, material: plástico 

transparente, tipo: sanfonada, largura: 

350 mm, altura: 240 mm, cor: cristal, 

características adicionais: 12 divisões 

319372 Unidade 12,19



com abas e elástico

3016174

Pasta arquivo, material: plástico 

transparente, tipo: simples, sem abas, 

largura: 240 mm, altura: 340 mm, cor: 

azul, aplicação: arquivo de documento, 

características adicionais 1: com 

canaleta na mesma cor da pasta

375835 Unidade 1,41

3016175

Pasta arquivo, material: plástico 

transparente, tipo: simples, sem abas, 

largura: 240 mm, altura: 340 mm, cor: 

variada, aplicação: arquivo de 

documento, características adicionais 1: 

com canaleta na mesma cor da pasta

298363 Unidade 1,41

3016176

Pasta arquivo, material: plástico, tipo: 

sanfonada, largura: 210 mm, altura: 297 

mm, cor: incolor, tamanho: a4, 

características adicionais 1: 12 divisões, 

fechamento com elástico

310751 Unidade 10,01

3016177

Pasta arquivo, material: plástico, tipo: 

suspensa, largura: 240 mm, altura: 360 

mm, lombada: 40 mm, cor: azul, 

prendedor interno: trilho, características 

adicionais: com visor

285373 Unidade 2,00

3016178

Pasta arquivo, material: polipropileno 

transparente, tipo: l, largura: 220 mm, 

altura: 310 mm, aplicação: arquivo de 

documento, características adicionais 3: 

espessura: 0,15 mm

418052 Unidade 0,64

3016179

Pasta arquivo, material: polipropileno, 

largura: 23 cm, altura: 33,50 cm, cor: 

cristal, tamanho: ofício, características 

adicionais 2: grampo trilho plástico

353424 Unidade 1,48

3016180 Pasta arquivo, material: polipropileno, 274259 Unidade 1,25



largura: 240 mm, altura: 330 mm, cor: 

incolor, prendedor interno: grampo trilho

3016181

Pasta arquivo, material: polipropileno, 

tipo: sanfonada, largura: 390 mm, altura:

265 mm, lombada: 70 mm, 

características adicionais 3: 31 divisórias

411548 Unidade 41,48

3016182

Pasta arquivo, material: pvc, tipo: 

sanfonada, largura: 280 mm, altura: 390 

mm, cor: incolor, características 

adicionais: elástico, 31 divisórias, visor e

etiqueta

283072 Unidade 39,19

3016183

Pasta arquivo, tipo: az, largura: 285 mm,

altura: 350 mm, lombada: 70 mm, cor: 

preta, prendedor interno: ferragem 

removível, características adicionais: 

revestida dentro e fora de plástico duro.

237769 Unidade 7,83

3016184
Percevejo, material: metal, tratamento 

superficial: niquelado, tamanho: 10 mm
242789 Unidade 2,05

3016185

Perfurador papel, material: aço, tipo: 

médio, tratamento superficial: pintado, 

capacidade perfuração: 60 fl, 

funcionamento: manual, características 

adicionais: furos redondos com 

marginador

230437 Unidade 36,97

3016186

Perfurador papel, material: metal, tipo: 

mesa, tratamento superficial: pintado, 

capacidade perfuração: 30 fl, 

funcionamento: manual, características 

adicionais: furo redondo, quantidade 

furos: 2 unidades

411635 Unidade 24,29

3016187

Pincel quadro branco, magnético, 

material: plástico, material ponta: feltro, 

tipo carga: recarregável, cor: vermelho

244305 Unidade 2,08



3016188

Pincel quadro branco, magnético, 

material: plástico, material ponta: náilon,

cor: verde

278628 Unidade 1,19

3016189

Pistola aplicadora, tensão alimentação: 

110,220 v, potência: 10 w, aplicação: 

colagem, características adicionais: 

profissional, compatível bastão silicone

439981 Unidade 18,05

3016190

Porta-fita adesiva, material: acrílico, cor: 

incolor, comprimento: 65 mm, largura: 

12 mm

203977 Unidade 8,12

3016191
Porta-lápis, clipe, lembrete, material: 

poliestireno, cor: fumê, tipo: conjugado
202543 Unidade 11,84

3016192

Prancheta portátil, material: acrílico, 

comprimento: 330 mm, largura: 230 mm,

espessura: 4 mm, cor: fumê

343003 Unidade 16,10

3016193

Prancheta portátil, material: Eucatex, 

comprimento: 340 mm, largura: 230 mm,

cor: marrom, características adicionais: 

com pegador metálico

278852 Unidade 2,66

3016194
Prendedor papel, material: metal, tipo: 

mola, tamanho mola: 15 mm
267601

Caixa 12

Unidades
9,98

3016195
Prendedor papel, material: metal, tipo: 

mola, tamanho mola: 41 mm
267598

Caixa 12

Unidades
8,90

3016196
Prendedor papel, material: metal, tipo: 

mola, tamanho mola: 51 mm
267699 Unidade 1,35

3016197

Refil tinta, material: tinta, cor: azul, 

capacidade: 20 ml, aplicação: pincel 

atômico, características adicionais: 

marca e procedência na embalagem

361781 Unidade 2,64

3016198

Refil tinta, material: tinta, cor: preta, 

capacidade: 20 ml, aplicação: pincel 

quadro branco

432575 Unidade 3,25

3016199 Régua escritório, material: acrílico, 

comprimento: 20 cm, graduação: 

203196 Unidade 1,89



centímetro cm, pol, tipo material: flexível

3016200

Régua escritório, material: acrílico, 

comprimento: 30 cm, graduação: 

centímetro cm, pol, tipo material: flexível

203205 Unidade 0,63

3016201

Régua escritório, material: acrílico, 

comprimento: 50 cm, graduação: 

centímetro cm, pol, tipo material: flexível

203202 Unidade 2,28

3016202

Solução limpadora, aplicação: quadro 

branco, aspecto físico: líquido, 

características adicionais: spray, 

capacidade: 110 ml

381508 Unidade 8,77

3016203

Tesoura, material: aço inoxidável, 

material cabo: plástico, comprimento: 13

cm

325893 Unidade 3,81

3016204

Tesoura, material: aço inoxidável, 

material cabo: polipropileno, 

comprimento: 18 cm

271466 Unidade 3,36

3016205

Tinta para carimbo, cor: azul, 

componentes: água, pigmentos, aspecto

físico: líquido, aplicação: almofada, 

capacidade frasco: 40 ml

284286 Unidade 1,84

3016206

Tinta para carimbo, cor: preta, 

componentes: água, pigmentos, aspecto

físico: líquido, aplicação: almofada, 

capacidade frasco: 40 ml

283589 Unidade 1,79

3016207
TNT, gramatura: 40 g/m2, cor: azul, 

largura: 1,40 m
377592

Rolo 50

Metros
46,00

3016208
TNT, gramatura: 40 g/m2, cor: preto, 

largura: 1,40 m
377693

Rolo 50

Metros
46,90

3016209 Rotulador, largura fita: 9 e 12 mm, 

caracteres: 12 un, funcionamento: 

eletrônico, fonte alimentação: pilha, 

características adicionais: portátil, 

447274 Unidade 237,68



etiquetas de plástico – Modelo 

referência Brother PT - 80

3016210

Fita adesiva, material: plástico adesivo, 

tipo: rotuladora, largura: 12 mm, cor: 

branca, aplicação: rotulador eletrônico, 

marca brother, mod. pt-80

385615 Unidade 29,00

3016210 Fitilho, cor: rosa, material: tecido 293870

Rolo 100

Metros

Metros

9,50

3016211 Fitilho, cor: azul, material: tecido 293865
Rolo 100

Metros
10,89

3016212 Fitilho, cor: amarela, material: tecido 293868
Rolo 100

Metros
10,89

3016213 Fitilho, cor: vermelha, material: tecido 293869
Rolo 100

Metros
10,89

3016214

Bobina papel impressora, tipo papel: 

termosensível, cor: branco, 

comprimento: 30 m, largura: 80 mm, 

aplicação: impressora bematech mp 

2100

304593
Rolo 30

Metros
8,00
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