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(Processo Administrativo n.°
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o 
TERRESTRES (COTER), por meio do
de 2018, autorizado pelo Senhor Ordenador de Despesas
H, 4º Piso, Setor Militar Urbano, CEP 70630
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, 
10.520, de 17 de julho de 200
de janeiro de 2013, da Instrução Normativa 
Normativa IBAMA nº 08, de 03 Set 12,
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão:  24 de setembro de 2018 
Horário:                09:30h (horário de Brasília
Local:                   Portal de Compras do Governo Federal 
UASG:160548 –  COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é o registro de preços de 
Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER),Órgãos
do Exército – QGEx e Unidades Militar do Exército sediadas em Brasília
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 

1.1. A licitação será  por 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse
 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo)

2.1. O órgão gerenciador será o 
 

2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO
2.2.2. DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
2.2.3. DEPARTAMENTO DE 
2.2.4. PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

(Processo Administrativo n.°64322.007407/2018-4

se público, para conhecimento dos interessados, que o COMANDO DE OPERAÇÕES 
, por meio do seu Pregoeiro, instituído pelo Boletim Interno Nº 066, de 09 de abril 

de 2018, autorizado pelo Senhor Ordenador de Despesas, sediado no Quartel
H, 4º Piso, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, Brasília-DF, realizará licitação para REGISTRO DE 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010
Normativa IBAMA nº 08, de 03 Set 12,da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

de setembro de 2018 – (segunda-feira) 
09:30h (horário de Brasília-DF) 
Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES – COTER 

O objeto da presente licitação é o registro de preços de Materiais de Consumo
Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER),Órgãos de Direção Geral e Setoriais com instalações sediadas no Quartel General 

QGEx e Unidades Militar do Exército sediadas em Brasília-DF, (participantes), 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

por  itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo)

O órgão gerenciador será o COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

São participantes os seguintes órgãos: 

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO-IMBEL -
DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL – DGP....................
DEPARTAMENTO DE ENGENHATIA E CONSTRUÇÃO – DEC...
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA – PMB................ ............

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

45) 

COMANDO DE OPERAÇÕES 
seu Pregoeiro, instituído pelo Boletim Interno Nº 066, de 09 de abril 

Quartel-General do Exército, Bloco 
realizará licitação para REGISTRO DE 
tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

2, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Instrução 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

Materiais de Consumo (Material de 
Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 

de Direção Geral e Setoriais com instalações sediadas no Quartel General 
DF, (participantes),  conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo) 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES – COTER;  

-.............UASG...168003; 
DGP................................UASG...160070; 

DEC..........UASG..160067; 
.....................UASG ..160082; 
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2.2.5.   BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 
2.2.6.   COMANDO LOGÍSTICO 
2.2.7.   SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 
2.2.8.   BASE DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO 
2.2.9.   COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 
2.2.10.   CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁT
2.2.11.   32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 
2.2.12.   BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL 
2.2.13.   SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO 
2.2.14.   11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 
2.2.15.   ESTABELECIMENTO Gen. GUSTAVO CORDEIRO DE FA
2.2.16.   DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
2.2.17.   2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO 
2.2.18.   ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão.

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua r
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou 
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indev

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo d
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Unificado de Fornecedores 
SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
 

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor i
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO – BPEB......................
COMANDO LOGÍSTICO – COLOG...............................................
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS – SEF..................
BASE DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO – BAdmQGEx.
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA – CMB...........................................UASG..
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA – CITEX........................  ..UASG..
32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA – 32 GAC.........
BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL – BGP.......................
SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO –SGEX..............................
11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA – 11 GAAAe................
ESTABELECIMENTO Gen. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS...
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – DCT........
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO – 2º GEO..........................
ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO – EME ...............................

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

DO CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

enciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou 
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

á concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor i
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

BPEB..............................UASG..160060; 
..................................................UASG..160069; 

SEF......................... .UASG..160089; 
BAdmQGEx....... .UASG..160186; 
...........................UASG..160064; 

CITEX........................  ..UASG..160091; 
32 GAC......... ........UASG..160058; 

BGP....................... .....UASG..160059; 
SGEX.............................. ....UASG..160090; 

11 GAAAe................ ...UASG..160053; 
RIAS.... ..UASG..160083; 

DCT.......... .....UASG..160076; 
GEO.......................... .......UASG..160056; 
.............................  ..........UASG..160085. 

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

enciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

esponsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou 
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

e atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

á concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 
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5.2.1.  Em relação a todos os itens cujos valores esteja abaixo do valor de R$ 80.000,00, a 
participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresa e empresas de pequeno 
porte. 

5.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1.  Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;

5.3.2.  Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3.  Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.4.  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvênci

5.3.5.  Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declaraçõ

5.4.1.  Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.4.1.1.  A 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.4.2.  Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre

5.4.3.  Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.4.4.  Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

5.4.5.  Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos d
Normativa SLTI/MPOG nº 2,

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar
recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdade

 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Em relação a todos os itens cujos valores esteja abaixo do valor de R$ 80.000,00, a 
participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresa e empresas de pequeno 

Não poderão participar desta licitação os interessados: 

roibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

strangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

ue se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

ue estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

ntidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

ue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

 assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não te
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

ue está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

ue inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

ue não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

ue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos d
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

DO ENVIO DA PROPOSTA 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

Em relação a todos os itens cujos valores esteja abaixo do valor de R$ 80.000,00, a 
participação é exclusiva a licitantes qualificadas como microempresa e empresas de pequeno 

roibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

strangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

ue se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

ue estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
a, em processo de dissolução ou liquidação; 

ntidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 
que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

ue está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

ue inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

ue não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

ue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
á automaticamente a fase de 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
iras suas propostas e lances.  

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
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6.6.1.  Valor unitário do item

6.6.2.  A quantidade de unidades, 
no Termo de Referência para cada item;

6.6.3.  Marca; 

6.6.4.  Fabricante; 

6.6.5.  Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável
validade ou prazo de garantia;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e 
fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 
apresentação.  

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licita
data, horário e local indicado

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabele
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu receb
registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

 

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     0,01(%).

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

 

7.7.2.  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
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unitário do item; 

A quantidade de unidades, deverá ser cotada na totalidade
de Referência para cada item; 

Fabricante;  

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável
validade ou prazo de garantia; 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicado neste Edital. 

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

istema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     0,01(%).

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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idade prevista para o item fixada 

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

(sessenta) dias, a contar da data de sua 

á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
cidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

istema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
imento e do valor consignado no 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     0,01(%). 

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
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7.8. O licitante somente pod
sistema.  

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundo

7.9.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
registrado em primeiro lugar. 

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sist
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para ef
ordenação das propostas.

7.15.  Em relação aos itens não exclusivos a uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porto da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as lic
pequeno porte, procedendo à comparação com valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar
45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.15.1.  Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de 
maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 
preço serão consideradas empatadas como a primeira colocada.

 
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.16.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16.2. Quando houver proposta beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.16.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguias, vez que a ordem de apresentação das propostas pelo 
licitante é utilizada como um dos critérios de classificação.
 

7.17. Caso a licitante qualificada
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como 
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O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundo

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
registrado em primeiro lugar.  

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sist
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para ef
ordenação das propostas. 

Em relação aos itens não exclusivos a uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porto da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte, procedendo à comparação com valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar

a LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de 
maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

e encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 
preço serão consideradas empatadas como a primeira colocada. 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior. 

Quando houver proposta beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

te certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguias, vez que a ordem de apresentação das propostas pelo 
licitante é utilizada como um dos critérios de classificação. 

Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte 
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Rubrica: 
___________ 

erá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos 

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

(dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

Em relação aos itens não exclusivos a uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porto da entidade empresarial. O sistema 

itantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte, procedendo à comparação com valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 

a LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de 
maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

e encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

ção para o exercício do mesmo direito, no 

Quando houver proposta beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

te certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguias, vez que a ordem de apresentação das propostas pelo 

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
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intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior.

 
7.17.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.17.2. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de aprese
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

 

7.18. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado

7.18.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível 
a proposta classificada em primeiro lugar
cumprimento das especificações

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máxi
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. Considera-se inexequível
irrisórios ou de valor zero,
acrescidos dos respectivos
estabelecido limites mínimos,
próprio licitante, para os 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo
da proposta.  

8.4.1. Conforme  previsão no Termo de Ref
provisoriamente classificados em primeiro lugar para apresentação de 01 (uma) amostra do 
produto ofertado, no prazo de

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, fol

 

8.4.3.  Propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,  por outro meio, desde que 
autorizado pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 
não aceitação da proposta.

8.4.3.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá
escrita e justificada do licitante, formulada antes de
pelo Pregoeiro.  

8.4.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado 
item(ns) apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro 
de 05(cinco) dias úteis contados da solicitação.
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(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo estabelecido no subitem anterior. 

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de aprese
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,

especificações do objeto. 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máxi
ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

inexequível a proposta que apresente preços global
zero, incompatíveis com os preços dos insumos

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

 quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remu

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

Conforme  previsão no Termo de Referência. Serão convocados os licitantes 
provisoriamente classificados em primeiro lugar para apresentação de 01 (uma) amostra do 

no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da solicitação.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, fol

ropostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,  por outro meio, desde que 
autorizado pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 
não aceitação da proposta. 

O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
escrita e justificada do licitante, formulada antes defindo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado temporariamente
item(ns) apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro 

contados da solicitação. 
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(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
aplicado exclusivamente entre as propostas que 

Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 

Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

empate, o Pregoeiro examinará 
exequibilidade, bem como quanto ao 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado 

global ou unitários simbólicos, 
insumos e salários de mercado, 

convocatório da licitação não tenha 
instalações de propriedade do 
remuneração.  

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação 

Serão convocados os licitantes 
provisoriamente classificados em primeiro lugar para apresentação de 01 (uma) amostra do 

05 (cinco) dias a contar da solicitação. 

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou  

ropostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,  por outro meio, desde que 
autorizado pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

ser prorrogado por solicitação 
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 

emporariamente em primeiro lugar no(s) 
item(ns) apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro 
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8.4.4.1.  O endereço para envio ou entrega das amostras solicitadas é o conforme 
abaixo: Almoxarifado do Comando de Operações Terrestres, localizado no subsolo do bloco 
“H”, do Quartel General do Exército 
Brasília-DF,  de segunda a quinta
feiras de 08:30 às 11:30h
licitantes. 

8.4.4.2. Com referência ao subitem anterior poderá ser agendado horário para a referida 
amostra, pelo telefone   61

8.4.4.3. As amostras, em 
originais, com etiqueta de identificação contendo:

         - Nº da licitação 
         - Descrição do item 

contato.

8.4.4.4. Serão aceitas amostras através de 
contenham dados e especificações técnicas dosprodutos que possa(m) ser  analisado(s) s
aspecto qualitativo pelo Almoxarife deste órgão, a fim de testar, podendo ser(em) recusado(s) caso 
esteja(m) fora das especificações técnicas ou que não atenda(m) os requisitos de qualidade exigidos 
no Termo de Referência (Anexo I). Nesta ocasião, se
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE AMOSTRA (Anexo III).

8.4.4.5.  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 

8.4.4.6.  No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.4.4.7.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da p
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.4.4.8.  Os exemplares colocados à disposição da
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento.

8.4.4.9.  Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
  

8.6.  Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “
horário para a continuidade da mesma.

8.7.  O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e pass
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
demais licitantes. 
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O endereço para envio ou entrega das amostras solicitadas é o conforme 
moxarifado do Comando de Operações Terrestres, localizado no subsolo do bloco 

“H”, do Quartel General do Exército – QGEx – Avenida do Exército 
de segunda a quinta-feira nos seguintes horários: das 13:30 

11:30h, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

Com referência ao subitem anterior poderá ser agendado horário para a referida 
61-3415-5516. 

As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros 
originais, com etiqueta de identificação contendo: 

Nº da licitação – UASG – Item cotado – e Data de entrega; e
Descrição do item – Nome do Fornecedor – Representante e telefone   para 
contato. 

Serão aceitas amostras através de folders, prospectos e catálogos
contenham dados e especificações técnicas dosprodutos que possa(m) ser  analisado(s) s
aspecto qualitativo pelo Almoxarife deste órgão, a fim de testar, podendo ser(em) recusado(s) caso 
esteja(m) fora das especificações técnicas ou que não atenda(m) os requisitos de qualidade exigidos 
no Termo de Referência (Anexo I). Nesta ocasião, será emitido o TERMO DE 
APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE AMOSTRA (Anexo III). 

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento. 

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
olhidas pelos licitantes no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “
horário para a continuidade da mesma. 

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e pass
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

O endereço para envio ou entrega das amostras solicitadas é o conforme 
moxarifado do Comando de Operações Terrestres, localizado no subsolo do bloco 

Avenida do Exército – SMU – CEP 70930-601 – 
13:30  às 17:30h e nas sextas-

cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

Com referência ao subitem anterior poderá ser agendado horário para a referida 

plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros 

e Data de entrega; e 
Representante e telefone   para 

folders, prospectos e catálogos, desde que 
contenham dados e especificações técnicas dosprodutos que possa(m) ser  analisado(s) sob  o 
aspecto qualitativo pelo Almoxarife deste órgão, a fim de testar, podendo ser(em) recusado(s) caso 
esteja(m) fora das especificações técnicas ou que não atenda(m) os requisitos de qualidade exigidos 

rá emitido o TERMO DE 

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
roposta ou lance ofertado pelo segundo 

á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
olhidas pelos licitantes no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser 

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
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8.8.  Nos itens não exclusivos a microempresa, empresa de pequeno porte e soci
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 
nº 123, de 2006, seguindo

8.9. Para o(s) licitante(s) que cotarem PILHAS ou BATERIAS, que  provisoriamente for(em) 
classificado(s) em primeiro lugar, o Pregoeiro solicitará  que apresente ou envie imediatamente, sob 
pena de não-aceitação da proposta,
acreditado junto ao INMETRO, nos termos da 
outro documento comprobatório de que a composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os 
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para cada tipo de 
produto. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da 
proposta classificada em primeiro lugar
condições de participação, especialmente quanto à
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Controladoria-Geral da União (

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, de
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o 
de condição de participação.

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômic
técnica conforme disposto nos art
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.2.1. Também poderão ser consultados 
especialmente quando 

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema
a encaminhar, no pr
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 
empresas de pequen

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
Fiscal e trabalhista: 
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Nos itens não exclusivos a microempresa, empresa de pequeno porte e soci
empre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Para o(s) licitante(s) que cotarem PILHAS ou BATERIAS, que  provisoriamente for(em) 
classificado(s) em primeiro lugar, o Pregoeiro solicitará  que apresente ou envie imediatamente, sob 

aceitação da proposta, o laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório 
acreditado junto ao INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03 Set 12,
outro documento comprobatório de que a composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os 
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para cada tipo de 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
u a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, de
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômic
cnica conforme disposto nos art. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema

a encaminhar, no prazo de 02(duas) horas, documento válido que comprove o atendimento 
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
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Nos itens não exclusivos a microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa, 
empre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 

a antes estabelecida, se for o caso. 

Para o(s) licitante(s) que cotarem PILHAS ou BATERIAS, que  provisoriamente for(em) 
classificado(s) em primeiro lugar, o Pregoeiro solicitará  que apresente ou envie imediatamente, sob 

químico de composição, emitido por laboratório 
Instrução Normativa IBAMA nº 08, de 03 Set 12, ou 

outro documento comprobatório de que a composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os 
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para cada tipo de 

documentação de habilitação do licitante detentor da 
verificará o eventual descumprimento das 

existência de sanção que impeça a participação 
u a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
arencia.gov.br/ceis); 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 

, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa 

os sítios oficiais emissores de certidões, 
esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado 

documento válido que comprove o atendimento 
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou 

o porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
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9.4.  Habilitação jurídica: 

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da 

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual 
Microempreendedor Individual 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
Comercial da respectiva sede, acompanhado d
administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores;

9.4.5. No caso de microempresa
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, 
Comércio - DNRC;

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971;

9.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
consolidação respectiva.
 

9.5.  Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas ad
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora

9.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do T

9.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
de 1943; 

9.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.5.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
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Habilitação jurídica:  

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
ww.portaldoempreendedor.gov.br; 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

DNRC; 

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

ssoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 
da Lei nº 5.764, de 1971; 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
consolidação respectiva. 

Regularidade fiscal e trabalhista: 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

rova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

rova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
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No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

MEI: Certificado da Condição de 
CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

e documento comprobatório de seus 

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

ssoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

rova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
ministrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Geral da Fazenda Nacional. 

empo de Serviço (FGTS); 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

rova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
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9.5.7.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.5.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 

9.5.9. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica;

9.5.10.  Balanço patrimonial e demonstrações contá
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrad
proposta; 

9.5.10.1. No caso de fornecimento
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 
2015); 

9.5.10.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
apresentação de balanço patrimoni
de existência da sociedade;

9.5.11. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liqui
da aplicação das fórmulas:

 

 

9.5.12. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar p

estimado da contratação ou item pertinente

9.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio 
(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
documentação por meio do fac
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
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o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

enda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

aso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
presentação de balanço patrimonial e demonstrações con
de existência da sociedade; 

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 
da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 

estimado da contratação ou item pertinente. 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
os em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 
documentação por meio do fac-símile (61) 3415-5490 ou do e-mail 
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
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o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

enda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

aso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

beis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

meses da data de apresentação da 

de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
al e demonstrações contábeis referentes ao período 

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
dez Corrente (LC), resultantes 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 

igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

atrimônio líquido de 10% (dez por cento)do valor 

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
 

Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente 
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

mail licitacao@corter.eb.mil.br. 
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
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reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 
03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 
(upload), fac-símile (fax) ou e

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos.

9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de 
todas as demais exigências do edital.

9.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qual
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regul
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

9.10. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilita
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá

9.13. Nos itens não exclusivos a microempresa, empre
em havendo inabilitação,
ficto, previsto nos artigos 
para aceitação da proposta subsequente.

9.14. Da sessão pública do Pregão divulgar

 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 

após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 
(fax) ou e-mail. 

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilita
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens não exclusivos a microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa, 
em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

aceitação da proposta subsequente. 

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

A sessão pública poderá ser reaberta: 

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
encedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 

fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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servidor da Administração, desde que 
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de até 

após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada 
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

ificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

arização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
continuidade da mesma. 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
stabelecido neste Edital. 

sa de pequeno porte e sociedade cooperativa, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

se a disciplina antes estabelecida 

á Ata no sistema eletrônico. 

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
encedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização 

fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada n
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1.  Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2.  Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no dec
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vence
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, par

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso;

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito.

12.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, fi
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo
imediata dos elementos i

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatad
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de sua convoc
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DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada n
, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

er redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada
pelo licitante ou seu representante legal. 

onter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no dec
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
de admissibilidade do recurso; 

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
desse direito. 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

HOMOLOGAÇÃO 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de  02 (duas) 
, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

er redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
última folha ser assinada e as demais rubricadas 

onter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
a decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
cando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

ndispensáveis à defesa de seus interesses. 

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

a a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
ação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 
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encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá
correspondência postal com aviso de recebimento 
prazo de 03 (três) dias, a contar da da

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que d

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, p

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

- Considerando que os itens licitados são caracterizados como de entrega imediata não será exigida 
garantia 

16. DO PREÇO 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabeleci

19. DO PAGAMENTO 

19.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
final do período de adimplemento a que se referir, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresen
1993. 

19.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada.
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se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

Considerando que os itens licitados são caracterizados como de entrega imediata não será exigida 

Os preços são fixos e irreajustáveis. 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

rente indicados pelo contratado. 

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada. 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidadepara a assinatura 
la para assinatura, mediante 

ou meio eletrônico, para que seja assinada no 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

reços registrados e demais condições. 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 

referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

Considerando que os itens licitados são caracterizados como de entrega imediata não será exigida 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

das no Termo de Referência. 

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
através de ordem bancária, para crédito em banco, 

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

tação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
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19.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

19.5. Será considerada data do
pagamento. 

19.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

19.7. Constatando-se, junto ao SICA
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período
critério da contratante. 

19.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à exist
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

19.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

19.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação

19.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a con

19.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida L

19.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 

I = (TX) 
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga. 

e de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%365 
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Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

amento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

em que constar como emitida a ordem bancária para 

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

F, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

ência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 

tratada inadimplente no SICAF. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
proposta do licitante mais bem classificado.

20.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas p
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 
durante a fase competitiva.

20.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Le
que:  

21.1.1.  Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2.  Apresentar documentação falsa;

21.1.3.  Deixar de entregar os documentos 

21.1.4.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5.  Não mantiver a proposta;

21.1.6.  Cometer fraude fiscal;

21.1.7.  Comportar

21.2. Considera-se comportamento
participação, quanto ao 
momento da licitação, mesmo

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;

21.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
pelo prazo de até cinco anos;

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
assegurará o contraditório e a 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade.

21.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no T
Referência. 
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DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
proposta do licitante mais bem classificado. 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 
durante a fase competitiva. 

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/

ão aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

presentar documentação falsa; 

eixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

nsejar o retardamento da execução do objeto; 

ão mantiver a proposta; 

ometer fraude fiscal; 

omportar-se de modo inidôneo; 

comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
 enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre

mesmo após o encerramento da fase de lances. 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamen
pelo prazo de até cinco anos; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
or, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no T

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 

ropostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

i nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

ão aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

falsa quanto às condições de 
entre os licitantes, em qualquer 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

descredenciamento no SICAF, 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

á em processo administrativo que 
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
or, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 



Fl 016 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônic
pelo fax (61) 3415-5490, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: 
Terrestres - bloco “H” – 4º Piso 
CEP 70930-601 – Brasília

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a est
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. As impugnações e pedidos de 

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido
contrário pelo Pregoeiro.  
 

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
habilitação e classificação.

23.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento 
interesse público. 

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no e
www.comprasnet.gov.bre
do Comando de Operações Terrestres 
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DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
5490, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: 

4º Piso -  Quartel General do Exército – QGEx – 
Brasília-DF, seção de licitações. 

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

GERAIS 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário pelo Pregoeiro.   

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no e
ewww.coter.eb.mil.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

do Comando de Operações Terrestres – COTER, Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, 
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Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

mail: licitacao@coter.eb.mil.br, 
5490, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Comando de Operações 

Avenida do Exército – SMU – 

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

e processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

, desde que não haja comunicação em 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
do ato, observados os princípios da isonomia e do 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

COTER, Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, 
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Bloco “H”, 4º pavimento, Sala de Aquisições, Licitações e Contrato
quinta-feira, no horário das 13:30 horas às 17:30 horas e nas sextas
horas às 11:30 horasmesmo endereço e período no qual os autos do p
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.10.1.  ANEXO I 

23.10.2. ANEXO II 

23.10.3.  ANEXO II
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o “H”, 4º pavimento, Sala de Aquisições, Licitações e Contrato, nos dias úteis
no horário das 13:30 horas às 17:30 horas e nas sextas-

mesmo endereço e período no qual os autos do p
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II – Ata de Registro de Preços 

ANEXO III –Termo de Aprovação / Reprovação de Amostras

Brasília-DF, 20  de agosto de 2018 
 

___________________________ 
LUIZ CARLOS VIEIRA – Ten Cel 

Ordenador de Despesas do COTER 
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, nos dias úteis de segunda a 
-feiras, no horário das 08:30 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ção de Amostras 
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1. OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente termo de referência é a aquisição de 

Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER),Órgãos de Direção Geral e Setoriais com instalações sediadas no Quartel General 
do Exército – QGEX e Unidades Militar do Exército sedia
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 
participantes, estabelecidas neste instrumento.

 

1.2. Estimativas de consumo individualizadas

1.2.1. Órgão Gerenciador
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

I 
T 
E 
M 

ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 
352 páginas. 

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa com 
50 Un. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                   (PROCESSO Nº  64322.007407/218-45) 
 

 

1.1. O objeto do presente termo de referência é a aquisição de Material de Consumo
Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER),Órgãos de Direção Geral e Setoriais com instalações sediadas no Quartel General 

e Unidades Militar do Exército sediadas em Brasília-
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 
participantes, estabelecidas neste instrumento. 

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos 

erenciador 
COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - COTER

ESPECIFICAÇÃO 
CAT 

MAT 
UN 

Q 
T 
D 

VALOR

UNITÁRIO

: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

 367439 Rl  10 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 

150050 Un 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

para mapas tipo 

na cor verde tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa com 

32492 Cx 10 
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Rubrica: 
___________ 

Material de Consumo (Material de 
Expediente,) mediante Sistema de Registro de Preços, destinados ao Comando de Operações 
Terrestres (COTER),Órgãos de Direção Geral e Setoriais com instalações sediadas no Quartel General 

-DF, (participantes),conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 

e órgãos  participantes: 

COTER 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

R$  8,18 R$ 81,80 

R$ 54,45 R$ 5.445,00 

R$  5,50 R$ 55,00 

R$  5,50 R$ 55,00 

R$  5,50 R$ 55,00 
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6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor amarelo 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 

taça Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-
Requisitos:refil puxa fácil, cor amarela, 
76 x 76mm, blocos com 100 
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Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 20 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 100 

não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 20 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 5 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 100 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 5 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 5 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 5 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel apergaminhado 
150 x 198mm). 

94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade não 

inferior a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e 

descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

-it 
:refil puxa fácil, cor amarela, 

76 x 76mm, blocos com 100 folhas 
94862 Bl 250 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$  5,50 R$ 55,00 

R$  5,50 R$ 55,00 

R$  4,54 R$ 90,80 

R$ 1,70 R$ 170,00 

R$  9,31 R$ 186,20 

R$  5,77 R$ 28,85 

R$  2,42 R$ 242,00 

R$  24,75 R$ 495,00 

R$  25,00 R$ 125,00 

R$  25,00 R$ 125,00 

R$  25,00 R$ 125,00 

R$  11,39 R$ 1.139,00 

R$  11,39 R$ 569,50 

R$  11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,64 R$ 2.910,00 
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21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 
a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 

facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 250 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 250 

Bloco de anotações/lembretes 
pauta. 

: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 250 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 200 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 20 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-

mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 300 

Borracha verde látex. 200715 Un 200 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 

m da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 

346548 Un 10 
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Rubrica: 
___________ 

R$  11,39 R$ 2.847,50 

R$  11,39 R$ 2.847,50 

R$  11,39 R$ 2.847,50 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 783,40 

R$ 2,52 R$ 1.260,00 

R$ 1,14 R$ 342,00 

R$ 1,00 R$ 200,00 

R$ 140,00 R$ 1.400,00 
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que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 
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que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 50 
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R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 
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37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
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Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

base d’água. 
279255 Un 20 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  10 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 

279313 Cx  10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 6,19 R$ 123,80 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 
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durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.
 

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.
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durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 
texto rosa 

: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

.  
: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 10 

.  
: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa 
279506 Cx 10 

.  
: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 10 

.  
: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 10 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 10000 

com capa. 228486 Un 200 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 5000 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
; sem impressões; 

com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades. 

150819 Cx 10 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 14,00 R$ 140.000,00 

R$ 3,68 R$ 736,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 1.273,00 

R$ 29,90 R$ 598,00 
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56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 
 

57 

Cola branca escolar.
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido em 
álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base.
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa 
data de validade impressa no produto 
de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.
 

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 
ABNT. Pacote com 100 unidades.
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: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 5 

. 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

292447 Tubo  100 

: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
não dissolvido em 

álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, na 

posição vertical, com o adesivo para 
cola não se desprende e não 

Adesivo preso à base. 

292447 Tubo  100 

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto 
de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  100 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, composição 
à base de cianoacrilato, 

aplicação adesão instantânea metal, 
. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 200 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga 100 

: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 100 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco 

leitoso, capacidade para no mínimo 
, bordas arredondadas, peso 

aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 2000 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-

dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 2000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

R$ 310,00 R$ 1.550,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 10,00 R$ 2.000,00 

R$ 17,79 R$ 1.779,00 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 4.000,00 

R$ 5,07 R$ 10.140,00 
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65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 
paraconvites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
formato paralelo, caixa com 100 und.

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
formato paralelo - 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
formato paralelo - 
unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
formato paralelo - 
unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
formato paralelo - 
unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d
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com Etiqueta Identificação 
 

284067 
 

Pote 50 

tamanho 5 mini 
paraconvites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 10 

: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 20 

1, material metal, 
 caixa com 100 

271781 Cx 20 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 20 

2, material metal, 
 caixa com 100 

271782 Cx 20 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 20 

3, material metal, 
 caixa com 100 

272519 Cx 20 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 20 

4, material metal, 
 caixa com 100 

272520 Cx 20 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271778 Cx 20 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271780 Cx 20 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 25 

271779 Cx 20 

em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão 

412084 Un 100 
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R$ 90,17 R$ 4.508,50 

R$ 2,15 R$ 21,50 

R$ 2,66 R$ 53,20 

R$ 5,92 R$ 118,40 

R$ 3,40 R$ 68,00 

R$ 6,58 R$ 131,60 

R$ 3,90 R$ 78,00 

R$ 2,34 R$ 46,80 

R$ 3,50 
R$ 70,00 

R$ 1,85 
R$ 37,00 

R$ 3,98 
R$ 79,60 

R$ 4,48 
R$ 89,60 

R$ 8,00 
R$ 160,00 

R$ 35,71 
R$ 3.571,00 
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79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
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em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 50 

: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 

Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 

rfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

438553 Un 20 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa com 150881 Cx 5 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 

unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 5 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 5 

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

R$ 30,48 
R$ 1.524,00 

R$ 169,91 
R$ 3.398,20 

R$ 40,99 
R$ 204,95 

R$ 37,50 
R$ 187,50 

R$ 39,77 
R$ 198,85 

R$ 89,19 
R$ 445,95 

R$ 70,00 
R$ 350,00 

R$ 89,19 
R$ 445,95 
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87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento 
Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
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tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para encadernação 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para encadernação 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para encadernação 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para encadernação, 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 10 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. Pacote 150573 Pct 25 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 8 mm em 

aço com tratamento galvanizado e 
 

132675 Un 200 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 18 mm em 

aço com tratamento galvanizado e 
313751 Un 200 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 100 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 

com 100 folhas 400 Cx 20 
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R$ 70,00 
R$ 350,00 

R$ 16,00 
R$ 160,00 

R$ 16,17 
R$ 161,70 

R$ 16,79 
R$ 167,90 

R$ 18,89 
R$ 188,90 

R$ 18,89 
R$ 188,90 

R$ 1,24 
R$ 31,00 

R$ 8,00 
R$ 1.600,00 

R$ 9,60 
R$ 1.920,00 

R$ 14,19 
R$ 1.419,00 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 
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98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos:qualidade fotomedindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
medindo 46,56mm x 77,79mm
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.
 

110 
Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
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Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas 

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 20 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
qualidade fotomedindo 115 

mm. Caixa com 50 folhas. 
282157 Cx 20 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 19 

com 1000 etiquetas. 

400 Rl 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 10 

material papel, cor branca, 
46,56mm x 77,79mm, 

formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, caixa 

com 100 folhas contendo 600 
400 Cx 20 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

278973 Un 2000 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 29,95 
R$ 599,00 

R$ 16,50 
R$ 165,00 

R$ 20,00 
R$ 200,00 

R$ 35,28 
R$ 352,80 

R$ 35,28 
R$ 705,60 

R$ 51,40 
R$ 1.028,00 

R$ 2,00 
R$ 200,00 

R$ 13,90 
R$ 27.800,00 
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crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 

115 
Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 
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crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 200 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 100 

transparente de 12mm x 279105 Un 100 

transparente 12mm x 30m 
279037 Un 100 

:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

333266 Rl  300 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 100 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 20 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 20 

dupla face, na corbranca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 20 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 20 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 20 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 20 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 20 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

231). 
: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

439791 Un 30 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

330609 Un 30 
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R$ 5,50 
R$ 1.100,00 

R$ 3,10 
R$ 310,00 

R$ 3,40 
R$ 340,00 

R$ 2,50 
R$ 250,00 

R$ 12,98 
R$ 3.894,00 

R$ 7,91 
R$ 791,00 

R$ 5,33 
R$ 106,60 

R$ 2,89 
R$ 57,80 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 10,55 
R$ 211,00 

R$ 9,38 
R$ 187,60 

R$ 99,60 
R$ 2.988,00 

R$ 99,00 
R$ 2.970,00 
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126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 
 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 
 

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadoverde – 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado azul –
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadopreto – 
12mmx30m. 
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
orientado  – medida de 12mmx30m.
 
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado vermelho
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
orientado amarelo 
12mmx30m. 
 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 150 
a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
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transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 100 

transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 150671 Un 50 

de massa acrílica - 
com 2mm de espessura 

medida 09mmx20m. 

388161 Un 200 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 30 

de polipropileno bi-
– medida de 

429675 Un 30 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 30 

:de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

429675 Un 30 

:de filme de polipropileno bi-
 – medida de 

429675 Un 30 

:de filme de polipropileno bi-
 – medida de 429675 Un 30 

, med. 48mm x 50m. 150671 Un 50 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 150 
289017 Rolo 20 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 10 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,17 
R$ 317,00 

R$ 12,00 
R$ 600,00 

R$ 29,43 
R$ 5.886,00 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 0,97 
R$ 29,10 

R$ 74,63 
R$ 3.731,50 

R$ 2,10 
R$ 42,00 

R$ 259,90 
R$ 2.599,00 
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138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimento.
 
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimen
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimento.
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para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

302502 Un 100 

Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 20 

: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 0 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, 

confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 0 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel 

gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

224570 
 

Pct 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 100 

Grafite fino polymer técnico para 
Ø 0.7 mm (2B). 
: mácio para escrever; fácil 

de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 100 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 

colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 
12 minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 100 
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R$ 3,00 
R$ 300,00 

R$ 115,93 
R$ 2.318,60 

R$ 10,37 
R$ 0,00 

R$ 7,36 
R$ 0,00 

R$ 6,10 
R$ 0,00 

R$ 5,41 
R$ 541,00 

R$ 4,42 
R$ 442,00 

R$ 5,50 
R$ 550,00 
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146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em 
escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades.
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Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 

no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 100 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 100 

Grampeador em aço 
: capacidade para grampear 

com um trilho em 
escala de ajuste de profundidade em 

29262 Un 50 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/15). Caixa com 1000 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Caixa com 1.000 

290404 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 

 cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 50 
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___________ 

R$ 32,00 
R$ 3.200,00 

R$ 20,00 
R$ 2.000,00 

R$ 42,93 
R$ 2.146,50 

R$ 9,44 
R$ 94,40 

R$ 5,86 
R$ 293,00 

R$ 8,89 
R$ 88,90 

R$ 18,10 
R$ 181,00 

R$ 9,50 
R$ 475,00 
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154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50.
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2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 50 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 20 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  20 

 
: com caniço de 3 mm de 

altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  20 

com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 200 

com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 200 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 

largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 100 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 200 
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R$ 17,93 
R$ 896,50 

R$ 83,18 
R$ 1.663,60 

R$ 87,57 
R$ 1.751,40 

R$ 91,57 
R$ 1.831,40 

R$ 18,80 
R$ 3.760,00 

R$ 33,75 
R$ 6.750,00 

R$ 13,76 
R$ 1.376,00 

R$ 9,50 
R$ 1.900,00 
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162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 unidades. 

397768 Pct 200 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 200 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 200 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  
265833 Un 50 

Maleta Organizadora 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  
265833 Un 50 

: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 

245461 Un 10 
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R$ 15,00 
R$ 3.000,00 

R$ 1,89 
R$ 378,00 

R$ 4,00 
R$ 800,00 

R$ 45,50 
R$ 2.275,00 

R$ 45,50 
R$ 2.275,00 

R$ 3,00 
R$ 30,00 
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para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 
 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim case.
 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.
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para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim case. 
150458 Un 200 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 20 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; cor 
; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 20 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 3000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct  10 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  10 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 10 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 10 
R$ 1.152,50
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R$ 4,00 
R$ 800,00 

R$ 46,89 
R$ 2.344,50 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 99.060,00 

R$ 18,63 
R$ 186,30 

R$ 18,63 
R$ 186,30 

R$ 41,10 
R$ 411,00 

R$ 1.152,50 
R$ 11.525,00 
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178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m².Referência HPC6567B ou similar.

180 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou similar.

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 
Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 
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Papel Coated para impressora 
t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 10 
R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
x 150 ft); gramatura 90 

C6567B ou similar. 

965 Rolo 10 

para impressora 
HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 

965 Rolo 5 
R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-
 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 5 
R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 5 
R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 50 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 5 
R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 5 
R$ 1.624,50

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 5 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

 
: dimensões 106,7 cm x 

22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 5 
R$ 3.003,50
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R$ 1.152,50 
R$ 11.525,00 

R$ 983,50 
R$ 9.835,00 

R$ 3.003,50 
R$ 15.017,50 

R$ 3.170,00 
R$ 15.850,00 

R$ 1.900,00 
R$ 9.500,00 

R$ 42,00 
R$ 2.100,00 

R$ 1.624,50 
R$ 8.122,50 

R$ 1.624,50 
R$ 8.122,50 

R$ 42,00 
R$ 210,00 

R$ 3.003,50 
R$ 15.017,50 
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188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 
50 folhas. 
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar. 
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
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Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

 
: dimensões 914 mm x 30.5 

gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 5 
R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 

HP Q1428A ou 

965 Rolo 5 
R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 
 

237564 Cx 20 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 

237564 Cx 20 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 5 
R$ 3.170,00

p/  impressão  de foto 
:pacote com 50 folhas. 965 Pct 10 

Papel vegetal para impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 5 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 5 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: gramatura 75 g/m², rolo 
 

965 Rolo 5 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 5 

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 50 

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 50 
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R$ 1.152,50 
R$ 5.762,50 

R$ 3.170,00 
R$ 15.850,00 

R$ 20,88 
R$ 417,60 

R$ 20,88 
R$ 417,60 

R$ 20,88 
R$ 417,60 

R$ 3.170,00 
R$ 15.850,00 

R$ 42,00 
R$ 420,00 

R$ 983,50 
R$ 4.917,50 

R$ 621,99 
R$ 3.109,95 

R$ 621,99 
R$ 3.109,95 

R$ 983,50 
R$ 4.917,50 

R$ 12,00 
R$ 600,00 

R$ 12,00 
R$ 600,00 
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201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos.
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 
350 x 255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador,
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 
310 x 240 x 20 mm. 
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:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 50 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 50 

: corpo em papelão forrado 
cor preta, tamanho ofício 

(240x330mm aproximadamente) , 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 

0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 250 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 250 

clear book 40 plástico, 
 

150994 Un 200 

transparente com elástico 
347 x 234 mm. 

150994 Un 200 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

150994 Pct 200 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

150994 Pct 200 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 

150994 Un 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 12,00 
R$ 600,00 

R$ 12,00 
R$ 600,00 

R$ 14,80 
R$ 3.700,00 

R$ 14,90 
R$ 3.725,00 

R$ 21,00 
R$ 4.200,00 

R$ 6,61 
R$ 1.322,00 

R$ 10,80 
R$ 2.160,00 

R$ 10,80 
R$ 2.160,00 

R$ 17,00 
R$ 340,00 

R$ 17,00 
R$ 340,00 

R$ 17,00 
R$ 340,00 
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212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor vermelha
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
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Pasta plástica com grampo mola 

vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 

personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 20 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
150994 Un 20 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
150994 Un 20 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 150994 Pct 20 

Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote com 150994 

Pct 
20 

Pasta com aba e elástico  
 

150994 Un 100 

com 08 divisões, 150994 Un 100 

 
: confeccionada em acrílico 

cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 

287306 Un 100 

: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 0 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com 12 und 

267601 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 

267595 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 20 

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 und. 203980 Cx 20 
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R$ 17,00 
R$ 340,00 

R$ 88,44 
R$ 1.768,80 

R$ 19,87 
R$ 397,40 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 18,50 
R$ 370,00 

R$ 4,15 
R$ 415,00 

R$ 25,00 
R$ 2.500,00 

R$ 15,68 
R$ 1.568,00 

R$ 3,15 
R$ 0,00 

R$ 7,00 
R$ 140,00 

R$ 4,00 
R$ 80,00 

R$ 4,80 
R$ 96,00 

R$ 4,15 
R$ 83,00 
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229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 
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Prendedor de papel 1”  
Caixa com12 und. 267600 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 267598 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 267699 Cx 20 

Prendedor de papel 1" 
Caixa com 12 und 54674 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

21806 Un 10 

12 v. 21806 Un 10 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,21 
R$ 104,20 

R$ 6,27 
R$ 125,40 

R$ 10,71 
R$ 214,20 

R$ 21,52 
R$ 430,40 

R$ 25,30 
R$ 506,00 

R$ 25,30 
R$ 506,00 

R$ 25,30 
R$ 506,00 

R$ 8,54 
R$ 85,40 

R$ 8,54 
R$ 85,40 

R$ 18,61 
R$ 372,20 

R$ 9,00 
R$ 900,00 

R$ 46,71 
R$ 934,20 
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241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
a. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
b. Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados
intenso; 
d. Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
e. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
f. Capacidade 4 GB; 
g. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armaze
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
k. Garantia - 5 (cinco) anos;
l. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
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: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 40 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

Unidade de memória flash 4 GB 
 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 100 

Unidade de memória flash 8 GB 
 

25 MB/s para leitura e 10 

151033 Un 100 
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R$ 9,00 
R$ 900,00 

R$ 29,00 
R$ 1.160,00 

R$ 18,61 
R$ 372,20 

R$ 25,43 
R$ 2.543,00 

R$ 33,34 
R$ 3.334,00 
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MB/s para gravação; 
a. sistema com porta USB 2.0;
b. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
c. Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
d. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
e. Capacidade 8 GB; 
f. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
g. Temperatura de operação:
60° C; 
h. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
i. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
j. Garantia - 5 (cinco) anos;
m. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
b. Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
e. Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
f. Capacidade – 16 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade – basta conectar a uma 
porta USB; 
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
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sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 

imilar. 

Unidade de memória flash 16 GB 
 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

ratura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 100 
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247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
b. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
e. Resistência – alta resistência a 
choques; 
f. Capacidade – 32 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 
0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
-20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
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Unidade de memória flash 32 GB 
 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura 

e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 100 

Unidade de memória flash 64 GB 
 

64 GB;  
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 

2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente com 
 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

Temperaturas de operação - de 0°C 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - de 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

151033 Un 100 
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7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

 261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades
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7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 100 

crachá. 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado. 

419177 Un 10000 

 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 50 

, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 0 

grosso, sem bordas, para 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 50 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

113263 Un 200 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 100 

14cm (cabo e lâminas) 
 

283049 Un 100 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
 

255850 Un 20 

para Notebook 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 50 

 
23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 24,80 
R$ 2.480,00 

R$ 1,53 
R$ 15.300,00 

R$ 9,49 
R$ 474,50 

R$ 40,40 
R$ 0,00 

R$ 20,00 
R$ 1.000,00 

R$ 41,00 
R$ 8.200,00 

R$ 13,00 
R$ 0,00 

R$ 13,00 
R$ 0,00 

R$ 23,80 
R$ 2.380,00 

R$ 10,87 
R$ 1.087,00 

R$ 57,46 
R$ 1.149,20 

R$ 66,00 
R$ 3.300,00 

R$ 17,50 
R$ 0,00 
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262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas)

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 Fita adesiva Requisitos
transparente 19 mm x 50m.

279 Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 
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Refil para purificador libel  357298 Un 2 

azul 284649 Un 5 

preta 284649 Un 5 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 200 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

965 Resma 3000 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 1000 

couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct  10 

demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 

419722 
 

Un  50 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  50 

para  pistola de cola 284808 un 10 

para crachá. 376001 un 2000 

fita adesiva 12 x 40 45772 un 20 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 10 

crepe 48mmx50m. 391988 un 200 

dupla face 18mmx30m. 19178 un 20 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 20 

Requisitos:  durex 
transparente 19 mm x 50m. 279045 un 50 

transparente 45mm x 45m 150571 
un 200 

 
para lápis 343228 un 10 

 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 50 

eventos modelo AZ cor 397971 un 100 
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R$ 31,98 
R$ 63,96 

R$ 3,70 
R$ 18,50 

R$ 3,70 
R$ 18,50 

R$ 24,89 
R$ 4.978,00 

R$ 19,29 
R$ 57.870,00 

R$ 1,10 
R$ 1.100,00 

R$ 33,07 
R$ 330,70 

R$ 15,00 
R$ 750,00 

R$ 20,88 
R$ 1.044,00 

R$ 1,50 
R$ 15,00 

R$ 1,72 
R$ 3.440,00 

R$ 11,50 
R$ 230,00 

R$ 7,98 
R$ 79,80 

R$ 5,54 
R$ 1.108,00 

R$ 5,90 
R$ 118,00 

R$ 9,99 
R$ 199,80 

R$ 1,06 
R$ 53,00 

R$ 3,08 R$ 616,00 

R$ 41,90 R$ 419,00 

R$ 81,00 R$ 4.050,00 

R$ 10,99 R$ 1.099,00 
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283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 
100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
 

307 Alfinete de segurança
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caixa com 50 und. 298524 cx 20 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 20 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas 45772 un 10 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 203500 un 50 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 
Caneta marcador permanente 

 107450 un 50 

Caneta marcador permanente 
 107450 un 50 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 50 

Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 50 

largo caixa com 10 und 150572 cx 100 

encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 30 

Organizador de gavetas 150278 un 30 
plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

375860 pct 5 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 5 

caixa com 100 folhas 203550 cx 5 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 25,4x63,5 

mm com 33 und por folha, caixa com 358557 cx 10 

rolo com 100 mts 220986 mt 5 

material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

230234 un 10 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 100 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo com 60631 Tb 12 

com folhas pautadas capa 414986 un 15 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 5 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azul 203284 un 10 

Alfinete de segurança 227657 cx 20 
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R$ 1,61 R$ 32,20 

R$ 6,96 R$ 139,20 

R$ 22,33 R$ 223,30 

R$ 30,62 R$ 1.531,00 

R$ 15,64 R$ 312,80 

R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,29 R$ 64,50 

R$ 1,85 R$ 185,00 

R$ 12,88 R$ 386,40 

R$ 19,76 R$ 592,80 

R$ 18,90 R$ 94,50 

R$ 18,95 R$ 94,75 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 55,30 

R$ 1,50 R$ 150,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 142,56 

R$ 3,76 R$ 56,40 

R$ 1,66 R$ 8,30 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 51,60 
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Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 

1.2.2. Órgão Participante

INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, 
tipo dupla 
comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor 
preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, 
cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, 
logomarca do COTER 
demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 
páginas. 

3 

Alfinete colorido para 
mapas tipo taça 

Requisitos: na cor branca 
tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para 
mapas tipo taça 

Requisitos: na cor verde 
tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un.

5 
Alfinete colorido para 
mapas tipo taça 
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18 mm dourado, caixa 

303971 un 50 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 299426 cx 10 

Pistola de cola quente 86 un 5 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 203138 cx 5 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 50 

com folhas pautadas 68500 un 10 

Fita para sinalização 
zebrada preta e amarela 129062 un 

10 

. Órgão Participante 
 

A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 
Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

: Material vélcro, 
tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor 
preta. Rolo com 3 metros 

 367439 Rl  0 R$ 8,18

 
: capa Jacarta, 

cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, 
logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 

150050 Un 0 R$ 54,45

Alfinete colorido para 
 

na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, 
 

32492 Cx 5 R$ 5,50

Alfinete colorido para 
 

na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, 
 

32492 Cx 5 R$ 5,50

Alfinete colorido para 
 

32492 Cx 5 R$ 5,50
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R$ 0,84 R$ 42,00 

R$ 55,50 R$ 555,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 76,80 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 4,48 R$ 44,80 

R$ 9,88 R$ 98,80 

 
 

R$ 1.495.787,00 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

Requisitos: 
vermelho tamanho. 600mm 
x 330mm, caixa com 50 Un.

6 

Alfinete colorido para 
mapas tipo taça 

Requisitos: 
amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para 
mapas tipo taça 

Requisitos: na cor azul 
tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro 
magnético 
Requisitos:  material corpo 
plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 
cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 

Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V 
(A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: 
recarregável, tipo lithium, 
voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem 
fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh.
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

: na cor 

vermelho tamanho. 600mm 
x 330mm, caixa com 50 Un. 
Alfinete colorido para 

 

: na cor 

tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 5 R$ 5,50

Alfinete colorido para 
 

na cor azul 

tamanho 600mm x 330mm, 
 

32492 Cx 5 R$ 5,50

Apagador quadro 

:  material corpo 
plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 
cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 5 R$ 4,54

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 50 R$ 1,70

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 0 R$ 9,31

: 1,5V -V13GA 
. Cartela c/ 10 

53171 Cartela 0 R$ 5,77

não 
, tipo lithium, 

voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais 

 

313931 Un 0 R$ 2,42

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 10 R$ 24,75

Bateria para telefone sem 

2,4V, 600mAh. 
21881 Un 0 R$ 25,00

Bateria para telefone sem 

3.6V, 300mAh. 
21881 Un 0 R$ 25,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 4,54 R$ 22,70 

R$ 1,70 R$ 85,00 

R$ 9,31 R$ 0,00 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 247,50 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 



Fl 050 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

16 
Bateria para telefone sem 
fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
150 x 198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 
50 folhas. 

19 

Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
dimensões 76 x 102 mm
prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos: refil puxa fácil, 
cor amare-la, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / 
lembretes autoadesivo 
sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não 
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de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Bateria para telefone sem 

3.6V, 600mAh. 
21881 Un 0 R$ 25,00

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 

94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
76 x 102 mm; 

prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 300 R$ 11,39

Bloco Adesivo Post-it 
: refil puxa fácil, 
la, 76 x 76mm, 

blocos com 100 folhas 

94862 Bl 300 R$ 11,64

Bloco de anotações / 
lembretes autoadesivo 

: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 

adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não 

94862 Bl 200 R$ 11,39

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 3.417,00 

R$ 11,64 R$ 3.492,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 
750 folhas, tipo Acrimet

25 

Bobina para plastificação 
de polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 
60m. 

26 

Borracha apagadora de 
escrita. 
Requisitos: material 
borracha, comprimento 40, 
largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm 
x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador 
Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção 
de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 
dígitos e 6 dígitos com 
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DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

inferior a 12 meses 
embalagem; 

reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 
Bloco de 
anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não 
inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 R$ 11,39

papel lembrete 
colorido, refil c/ 

750 folhas, tipo Acrimet 
94897 Bl 200 R$ 15,93

para plastificação 

medindo 23cm x 
15067 Bob 0 R$ 39,17

Borracha apagadora de 

material 
borracha, comprimento 40, 
largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 100 R$ 2,52

Borracha apagadora de 
 

: borracha, 45mm 
x 17mm x 7,30mm azul e 

232561 Un 0 R$ 1,14

Borracha verde látex. 200715 Un 0 R$ 1,00

Carimbo Numerador 

6 dígitos, opção 
de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 
dígitos e 6 dígitos com 

346548 Un 0 R$ 140,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 252,00 

R$ 1,14 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

repetição. Repetições: 0, 1, 
2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento 
que necessite a marcação 
sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, 
ideal para numeração de 
páginas, com o nome da 
OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo 
morto) 
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo 
morto) 
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo 
morto) 
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

33 

Caixa arquivo
morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde
aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

34 

Caixa arquivo
morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 
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de 
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Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

repetição. Repetições: 0, 1, 
Aplicação: 

Em qualquer documento 
que necessite a marcação 
sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, 

ação de 
páginas, com o nome da 
OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

 (arquivo 

: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela, 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 R$ 3,00

 (arquivo 

: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul, 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 R$ 3,00

 (arquivo 

: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor cinza, 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 R$ 3,00

Caixa arquivo(arquivo 

material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 

cor verde, 
escritório (arquivo 

71404 Un 50 R$ 3,00

Caixa arquivo(arquivo 

material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 

71404 Un 50 R$ 3,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

350mm, cor vermelha
aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

35 

Caneta esferográfica
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessur
aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 
unidades. 
 

36 

Caneta esferográfica 
preta.  
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura 
aproximada de 0.
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 
unidades. 
 

37 

Caneta esferográfica 
vermelha.  
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 
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de 
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Q
T
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cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta 

qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 

Caixa com 50 

32859 Cx 20 R$ 55,00

Caneta esferográfica 

: tinta de alta 
qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 

Caixa com 50 

32859 Cx 20 R$ 55,00

Caneta esferográfica 

: tinta de alta 
qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro 

32859 Cx 20 R$ 55,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 
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DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproxi
madamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 
quedas. Cx c/ 50 unidades.

38 

Caneta escrita fina com 
tinta em gel na cor azul
Requisitos:caixa com 12 
unidades. 

39 

Caneta escrita fina com 
tinta em gel na cor preta
Requisitos:caixa com 12 
unidades. 

40 
Caneta corretiva
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca
amarela. 
Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
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DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproxi-

de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais 

50 unidades. 
Caneta escrita fina com 
tinta em gel na cor azul 

caixa com 12 
32859 Cx 0 R$ 55,00

Caneta escrita fina com 
tinta em gel na cor preta 

caixa com 12 
32859 Cx 0 R$ 55,00

Caneta corretiva 
base d’água. 

279255 Un 20 R$ 6,19

Caneta marca-texto 

: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 

dades. 

279313 Cx  20 R$ 23,00

texto azul. 
: não tóxica; 

design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 R$ 23,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 6,19 R$ 123,80 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

43 

Caneta marca
laranja. 
Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material 
plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material 
plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica
Requisitos: material 
plástico, cor carga 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Caneta marca-texto 

: não tóxica; 
design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  20 R$ 23,00

texto verde. 
: não tóxica; 

design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 R$ 23,00

texto rosa 
: não tóxica; 

design ergonômico que 
proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super 
fluorescente; ponta de 
poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 R$ 23,00

Caneta hidrográfica.  
: material 

plástico, cor carga azul, 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 R$ 19,28

Caneta hidrográfica.  
: material 

plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 R$ 19,28

Caneta hidrográfica.  
: material 

plástico, cor carga 
279506 Cx 0 R$ 19,28

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material 
plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz 
(id-Card) (para impressora 
ZEBRA). 
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, 
material pvc - 
Requisitos: cloreto de 
polivinila, tipo A4, cor 
incolor, formato 210 x 297

53 

Capa encadernação, 
material pvc – 
Requisitos: cloreto de 
polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em 
gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem 
impressões; compatível 
com impressoras laser e
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 
Carregador de pilha AA e 
AAA. 

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas 
kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo 
com 40 gr. Composição 
polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais 
lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

, aplicação 
Caixa com 12 

hidrográfica.  
: material 

plástico, cor carga verde, 
aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 R$ 19,28

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz 

Card) (para impressora 94676 Un 0 R$ 14,00

com capa. 228486 Un 0 R$ 3,68

Capa encadernação, 

: cloreto de 
polivinila, tipo A4, cor 
incolor, formato 210 x 297 

278728 Un 1000 R$ 1,00

Capa encadernação, 

: cloreto de 
polivinila, tipo A4, cor preta, 
formato 210 x 297. 

278728 Un 1.000 R$ 1,00

Cartão comemorativo. 
papel em 

gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; 

; sem 
impressões; compatível 
com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 

69140 Cx 10 R$ 127,30

Carregador de pilha AA e 
317429 Un 0 R$ 29,90

: 2 (duas) portas 
kva vga e USB switch 

94943 Un 0 R$ 310,00

Cola branca escolar. 
cola em tubo 
. Composição 

polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, 

cas adicionais 
lavável, não tóxica, tipo 

39371 Tubo  100 R$ 3,40

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 127,30 R$ 1.273,00 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 



     Fl 057 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
(adesivo em barras de 8g, 
base de água, polímero de 
n-vinilpirolidona e estearato 
de sódio - não dissolvido 
em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
ser usada até o final, na 
posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai 
da base. Adesivo preso à 
base. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base 
de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa 
hermética, com data de 
validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 
meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 
5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, 
plástico e borracha)
Bisnaga c/ 5 gr. 

61 
Cola epóxi, 16 gr. 
c/20 Gr. 

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base 
d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação 
em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber 
castell, equivalente ou de 
melhor qualidade.

63 
Copo descartável em 
poliestireno 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

 
: tubo com 10 gr 

em barras de 8g, a 
base de água, polímero de 
vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido 
em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao 
ser usada até o final, na 
posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  50 R$ 3,34

 
: fabricada à base 

de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, tubo 

, com tampa 
hermética, com data de 
validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 
meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  0 R$ 3,34

Cola instantânea liquida 

: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação 

instantânea metal, 
plástico e borracha). 

281641 Bisnaga 20 R$ 10,00

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga 
343637 Bisnaga  0 R$ 17,79

Corretivo líquido.  
: material à base 

d’água, secagem rápida, 
atóxico, aplicação 

em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber 
castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

201129 Frasco  50 R$ 3,18

Copo descartável em 
397763 Pct 0 R$ 2,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,34 R$ 167,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 200,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 159,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 
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Requisitos: (para café) na 
cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 
0,75 gr por unidade. Pacote 
com 100 unidades.

64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco 
leitoso, capaci-dade para no 
mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 
unidades. 
 

65 

Chaveiro Plástico
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 
 

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

mini paraconvites, caixa 
com 100 unidades.

67 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
material metal formato 
paralelo, cx  com 100 und.

68 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 

69 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 

70 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades 

71 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 
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UNITÁRIO

: (para café) na 
cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 

, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 
0,75 gr por unidade. Pacote 
com 100 unidades. 
Copo descartável em 

: cor branco 
dade para no 
norma 

ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 60000 R$ 5,07

Chaveiro Plástico 
com Etiqueta 

Identificação Pote c/ 24 
284067 
 

Pote 0 R$ 90,17

 

tamanho 5 

paraconvites, caixa 
com 100 unidades. 

384359 Cx 0 R$ 2,15

Clips para papel  
: tamanho 0, 

al metal formato 
com 100 und. 

271775 Cx 50 R$ 2,66

 
: tamanho 1, 

material metal, formato 
caixa com 100 

271781 Cx 50 R$ 5,92

 
: tamanho 1/0, 

material metal, formato 
caixa com 100 

272503 Cx 50 R$ 3,40

 
: tamanho 2, 

material metal, formato 
caixa com 100 

271782 Cx 0 R$ 6,58

 
: tamanho 2/0, 

material metal, formato 
caixa com 100 

271776 Cx 50 R$ 3,90

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 5,07 
R$ 

304.200,00 

R$ 90,17 R$ 0,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 133,00 

R$ 5,92 R$ 296,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 6,58 R$ 0,00 

R$ 3,90 R$ 195,00 
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72 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 

73 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 

74 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 
unidades. 
 

75 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 
unidades. 
 
 

76 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 
unidades. 
 
 

77 

Clips para papel
Requisitos: tamanho 
material metal, formato 
paralelo - caixa com 25 
unidades. 
 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico 
cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão 
UV e nome do Órgão.
 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico 
cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão 
UV e nome do Órgão.
 

80 

Elemento filtrante
Requisitos: carvão ativado 
com prata coloidal para 
purificador de água modelo 
Soft Everest; vida útil média 
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de 
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UNITÁRIO

 
: tamanho 3, 

material metal, formato 
caixa com 100 

272519 Cx 0 R$ 2,34

 
: tamanho 3/0, 

material metal, formato 
caixa com 100 

271777 Cx 50 R$ 3,50

 
: tamanho 4, 

material metal, formato 
caixa com 100 

272520 Cx 0 R$ 1,85

 
: tamanho 4/0, 

material metal, formato 
caixa com 50 

271778 Cx 50 R$ 3,98

 
: tamanho 6/0, 

material metal, formato 
caixa com 50 

271780 Cx 50 R$ 4,48

 
: tamanho 8/0, 

material metal, formato 
caixa com 25 

271779 Cx 50 R$ 8,00

 
em acrílico 

cristal, padrão A4, 2mm de 
com impressão 
o Órgão. 

412084 Un 0 R$ 35,71

 
em acrílico 

cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão 

o Órgão. 

324606 Un 0 R$ 30,48

Elemento filtrante.  
: carvão ativado 

com prata coloidal para 
purificador de água modelo 
Soft Everest; vida útil média 

38156 Un 25 R$ 169,91
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____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 2,34 R$ 0,00 

R$ 3,50 R$ 175,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 3,98 R$ 199,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 4.247,75 
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de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição 
de microfibras tramadas. 
Possui a características de 
reter impurezas (superiores 
a 5 micra) na sua superfície 
e ao longo de sua 
espessura, conferindo
assim uma maior 
durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores 
estranhos à água
carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação 
bacteriostática inibe a 
proliferação de 
microrganismos em seu 
interior; embalado em saco 
plástico personalizado e 
lacrado, junto com cartela 
de instruções para troca do 
mesmo. Validade não 
inferior a 1 (um) ano no ato 
de entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 
mm.Caixa com 250 
unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft 
natural. 
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 
x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco 
para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 
90 g/m². caixa com 100 
unidades 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição 
de microfibras tramadas. 

a características de 
reter impurezas (superiores 
a 5 micra) na sua superfície 
e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe 
assim uma maior 
durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação 
bacteriostática inibe a 
proliferação de 
microrganismos em seu 
interior; embalado em saco 
plástico personalizado e 
lacrado, junto com cartela 
de instruções para troca do 
mesmo. Validade não 

1 (um) ano no ato 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 

.Caixa com 250 150881 Cx 0 R$ 40,99

Envelope saco kraft 

: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 
x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 R$ 37,50

Envelope de papel branco 

: 114 x 162mm, 
90 g/m². caixa com 100 

150881 Cx 20 R$ 39,77

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 795,40 
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84 

Envelope branco com o 
timbre do COTER ou dos 
demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 
297 x 210.Caixa com 1000 
unidades. 
 

85 

Envelope branco
Requisitos: tamanho A4,  
297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 
 

86 

Envelope pardo com o 
timbre do COTER ou dos 
demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 
297 x 210.Caixa com 1000 
unidades. 
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  
297 x 210.Caixa com 250 
unidades. 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
cloreto de polivinila, 
diâmetro 9mm, cor 
quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; 
fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; 
fabricado em PVC 
semirrígido; 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades.
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; 
fabricado em PVC 
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de 
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VALOR

UNITÁRIO

branco com o 
timbre do COTER ou dos 
demais participantes 

tamanho A4, 
Caixa com 1000 

150881 Cx 0 R$ 89,19

Envelope branco 
tamanho A4,  
Caixa com 250 

150881 Cx 10 R$ 70,00

Envelope pardo com o 
timbre do COTER ou dos 
demais participantes 

tamanho A4, 
Caixa com 1000 

150881 Cx 0 R$ 89,19

 
tamanho A4,  

Caixa com 250 
150881 Cx 10 R$ 70,00

Espiral encadernação 
: material pvc - 

cloreto de polivinila, 
, cor preta, 

quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 0 R$ 16,00

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

cor preta; 
fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 0 R$ 16,17

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; 
fabricado em PVC 

encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 10 R$ 16,79

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; 
fabricado em PVC 

150974 Pct 10 R$ 18,89

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 

R$ 16,17 R$ 0,00 

R$ 16,79 R$ 167,90 

R$ 18,89 R$ 188,90 
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semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor 
preta, Pct  com 60 und.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 
100 unidades. 
 

94 

Estilete estreito.
Requisitos: corpo em 
plástico, sistema de trava, 
com lâmina de 
aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em 
plástico, sistema de trava, 
com lâmina de 18 mm
aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
 

96 

Estilete para serviços 
pesados 
Requisitos: lâmina 
de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e 
formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm).

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 
folhas (138,11 x 
212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa 
folhas (210 x 297mm).
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de 
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semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor 
, Pct  com 60 und.. 

150974 Pct 10 R$ 18,89

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, 

pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 

150573 Pct 10 R$ 1,24

 
: corpo em 

plástico, sistema de trava, 
lâmina de 8 mm em 

aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

132675 Un 50 R$ 8,00

: corpo em 
plástico, sistema de trava, 

18 mm em 
aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

313751 Un 50 R$ 9,60

Estilete para serviços 

: lâmina 18 mm 
de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e 
formato anatômico. 

132675 Un 0 R$ 14,19

Etiqueta autoadesiva  (01  
) 

: caixa com 100 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 
folhas (138,11 x 

400 Cx 10 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 
folhas (210 x 297mm). 

400 Cx 10 R$ 56,06

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 18,89 R$ 188,90 

R$ 1,24 R$ 12,40 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 9,60 R$ 480,00 

R$ 14,19 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 
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100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 
folhas (210 x 297mm).
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm).
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm).
 

103 

Etiqueta para aplicação 
em cd
Requisitos:qualidade 
fotomedindo 115 mm. Caixa 
com 50 folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva 
circular. 
Requisitos: material papel 
de alta qualidade; 
branca; medindo 
(obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva 
circular. 
Requisitos: material papel 
de alta qualidade; 
preta; medindo 
(obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva
Requisitos: material papel, 
cor branca, medindo 
46,56mm x 
formato retangular, 
características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, 
tamanho A4. 
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 
25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 
 

108 
Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 
84,67 x 101,6mm
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Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 
folhas (210 x 297mm). 

400 Cx 10 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 

caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 

:  caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta para aplicação 
em cd-dvd 

qualidade 
fotomedindo 115 mm. Caixa 

282157 Cx 0 R$ 29,95

Etiqueta auto adesiva 

: material papel 
de alta qualidade; cor 

medindo Ø 19 mm 
; rolo com 1000 

400 Rl 20 R$ 16,50

Etiqueta auto adesiva 

: material papel 
de alta qualidade; cor 

; medindo Ø 19 mm 
; rolo com 1000 

400 Rl 20 R$ 20,00

Etiqueta adesiva 
material papel, 
, medindo 

46,56mm x 77,79mm, 
formato retangular, 
características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, 

400 Cx 0 R$ 35,28

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 

25,4 x 63,5 mm, caixa com 400 Cx 0 R$ 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 

84,67 x 101,6mm, 6 
400 Cx 0 R$ 51,40

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 330,00 

R$ 20,00 R$ 400,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 
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etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 

Extrator de grampo tipo 
espátula, Requisitos
comprimento 15 cm, largura 
2 cm,  em aço. 

110 

Fita adesiva crepe 50mm 
x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, 
material crepe, tipo 
monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm 
x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, 
material crepe, tipo 
monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: 
19mmx20m. 

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 
12mm x 50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 
12mm x 30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 
50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm 
x 50m. 

117 

Fita em cetim 
Requisitos: face simples, 
rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 

Fita em cetim 
Requisitos: face simples, 
rolo 10mx11mm, na cor 
azul. 
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etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 

Extrator de grampo tipo 
Requisitos: 

comprimento 15 cm, largura 
278811 Un 50 R$ 2,00

Fita adesiva crepe 50mm 

: (fita adesiva, 
material crepe, tipo 
monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 

278973 Un 0 R$ 13,90

adesiva crepe 25mm 

: (fita adesiva, 
material crepe, tipo 
monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 

278968 Un 50 R$ 5,50

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 278991 Un 20 R$ 3,10

transparente,de 279105 Un 0 R$ 3,40

transparente 279037 Un 0 R$ 2,50

:polipropileno 
mono face, 

333266 Rl  100 R$ 12,98

: tamanho 19mm 279989 Un 0 R$ 7,91

face simples, 
rolo 10mx10mm, na cor 

272564 Rolo 0 R$ 5,33

face simples, 
rolo 10mx11mm, na cor 

378578 Rolo 0 R$ 2,89

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 13,90 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 3,10 R$ 62,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 0,00 

R$ 12,98 R$ 1.298,00 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 
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119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na
corverde, medindo 15mm X 
10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, 
corvermelha, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
cor branca, largura 15mm, 
rolo com 10m.  
 

123 

Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 
metros. 
 

124 

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm (½") 
x  8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-231). 
Requisitos: original do 
fabricante do equipamento 
para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 
1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm 
(½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-
Requisitos: original do 
fabricante do equipamento 
para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 
1750 e 1830. 

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 
25mm x 50m (dorso plástico 
de polipropileno bi
de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a 
base de borracha e resina 
sintética - boa resistência 
ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para 
prover corte manual fácil).
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dupla face, na 
, medindo 15mm 

X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 0 R$ 12,87

dupla face, na 
, medindo 15mm X 

10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 R$ 12,87

dupla face, 
, medindo 

15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 R$ 12,87

: face simples, 
, largura 15mm, 384818 Rolo 0 R$ 10,55

de 12mm x 33 279205 Rolo 0 R$ 9,38

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm (½") 
x  8 m, preto sobre branco 

original do 
fabricante do equipamento 
para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 

439791 Un 0 R$ 99,60

Fita rotuladora de 18 mm 
(½") x 8 m, preto sobre 

-241). 
: original do 

fabricante do equipamento 
para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 

330609 Un 0 R$ 99,00

transparente 
(dorso plástico 

de polipropileno bi-orientado 
de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a 

borracha e resina 
boa resistência 

ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para 
prover corte manual fácil). 

279066 Un 0 R$ 3,17

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 
25mm x 50m de papel com 
recuo e picote – 
22mm x10m. 

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa 
acrílica - transparente, 
2mm de espessura e liner 
vermelho – 
09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
orientadoverde – 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
azul – medida de 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
orientadopreto – 
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
branco – medida de 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
vermelho – medida de 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
amarelo – medida de 
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza
48mm x 50m. 

136 
Fita adesiva  
Requisitos: transparente
tipo durex 320 celosil, 1ª 
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de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

transparente 
de papel com 
 medida de 

27902 Un 0 R$ 12,00

 
de massa 
transparente, com 

2mm de espessura e liner 
 medida 

41474 Un 0 R$ 29,43

:de filme de 
polipropileno bi-

 medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de 
polipropileno bi-

 medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 0 R$ 0,97

 
cinza, med. 418679 Un 0 R$ 74,63

transparente 
tipo durex 320 celosil, 1ª 

289017 Rolo 0 R$ 2,10

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 0,00 

R$ 2,10 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

linha, rolo medindo 12 mm x 
40 m – resistência a caloria 
150 a 30º de caloria.
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 
30m 

138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º 
qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 
40x60cm. 

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com 
corpo em aço inoxidável e
com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável 
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, 
folhas duplas, 
confeccionado com papel 
suave, branco e de 
excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel 
pequeno.  
Características: 
Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de 
alta qualidade que possui 
excelente 
maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 
22 cm. 

143 

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 
0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não 
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UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

linha, rolo medindo 12 mm x 
resistência a caloria 

150 a 30º de caloria. 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 150794 Rolo 0 R$ 259,90

Flanela para limpeza.  
Flanela de 1º 

qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 

223533 Un 0 R$ 3,00

 
Litros com 

corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

231531 Un 10 R$ 115,93

Garfo descartável  
: Pacote com 50 

Unidades. Cor Branco.  
304509 Pct 0 R$ 10,37

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, 

folhas duplas, 
confeccionado com papel 

branco e de 
excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 0 R$ 7,36

Guardanapo de papel 

Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de 
alta qualidade que possui 

absorção, 
maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 

280755 Pct 0 R$ 6,10

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 

: macio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não 

232402 Tb 30 R$ 5,41

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 115,93 R$ 1.159,30 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 0,00 

R$ 6,10 R$ 0,00 

R$ 5,41 R$ 162,30 
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DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 
0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 
0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa 
tamanho médio. 
Requisitos: em metal, 
pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima 
de 8,5 cm; capacidade para 
grampear no mínimo 30 
folhas simultaneamente.
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 
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de 
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Q
T
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VALOR

UNITÁRIO

abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento. 

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 

: mácio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento. 

203344 Tubo 50 R$ 4,42

Grafite fino polymer 
técnico para lapiseira Ø 

: mácio para 
escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 

eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a 
colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 
mm de comprimento. 

232155 Tubo 50 R$ 5,50

Grampeador tipo mesa 
 

: em metal, 
pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima 
de 8,5 cm; capacidade para 
grampear no mínimo 30 
folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 

288921 Un 20 R$ 32,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,42 R$ 221,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 32,00 R$ 640,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

(um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 
produto. 
 

147 

Grampeador tipo mesa 
tamanho pequeno
Requisitos: em metal, 
pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de 
ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 
23/15 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 

Grampo para grampeador 
26/6. 
Requisitos:  em aço 
niquelado de 1ª qualidade, 
com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 
5.000 und. 

151 

Grampo p/ grampeador 
23/20 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 
Grampo p/ grampeador 
23/24 
Requisitos: material metal, 
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UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
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(um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 

Grampeador tipo mesa 
tamanho pequeno. 

: em metal, 
pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, 

haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 20 R$ 20,00

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas 
com um trilho em escala de 
ajuste de profundidade em 

29262 Un 10 R$ 42,93

Grampo p/ grampeador 

: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 

242181 Cx 0 R$ 9,44

Grampo para grampeador 

:  em aço 
niquelado de 1ª qualidade, 
com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 

290525 Cx 30 R$ 5,86

Grampo p/ grampeador 

: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

290404 Cx 0 R$ 8,89

Grampo p/ grampeador 

: material metal, 
304196 Cx 0 R$ 18,10

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 20,00 R$ 400,00 

R$ 42,93 R$ 429,30 

R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 175,80 

R$ 8,89 R$ 0,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 
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tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 
1.000 und. 

153 

Lápis preto nr 02
Requisitos: 
cilíndrico (lápis preto, 
material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 
2B, com borracha 
apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm
Requisitos: com caniço de 3 
mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

156 

Lapiseira 0.7 mm
Requisitos: com caniço de 3 
mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

157 

Lapiseira 0.9 mm
Requisitos: com caniço de 3 
mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
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tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 

Lápis preto nr 02 
formato 

(lápis preto, 
material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 

280065 Cx 5 R$ 9,50

madeira 2mm, 
com borracha 

apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

272347 Cx 5 R$ 17,93

Lapiseira 0.5 mm 
: com caniço de 3 

mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 

205207 Cx 100 R$ 83,18

Lapiseira 0.7 mm 
: com caniço de 3 

mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 

289375 Cx  20 R$ 87,57

Lapiseira 0.9 mm –  
: com caniço de 3 

mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 

252587 Cx  20 R$ 91,57

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 9,50 R$ 47,50 

R$ 17,93 R$ 89,65 

R$ 83,18 R$ 8.318,00 

R$ 87,57 R$ 1.751,40 

R$ 91,57 R$ 1.831,40 



     Fl 071 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 
unidades. 
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, 
numeradas 
tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel 
off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 
largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais 
com folhas pautadas e 
numeradas 
sequencialmente, material 
capa papelão, gramatura 
folhas 54g/m². 
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas 
diversas, adesivos flags 5 
cores 
Requisitos:11,9mm x 
43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.
 

163 

Mídia de disco CD
(gravável). 
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim 
Case; 
B. Matéria
policarbonato; 
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Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, 

tipograficamente de 1 a 

200692 Un 10 R$ 18,80

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 5 R$ 33,75

 
: material papel 

set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, 
largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais 
com folhas pautadas e 

sequencialmente, material 
capa papelão, gramatura 

150058 Un 10 R$ 13,76

com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 0 R$ 9,50

Marcador de páginas 
diversas, adesivos flags 5 

:11,9mm x 
43,2mm 140 folhas Post-it, 

unidades. 

397768 Pct 20 R$ 15,00

Mídia de disco CD-R 

Capa de acrílico Slim 

B. Matéria-prima: 

260390 Un 0 R$ 1,89

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 18,80 R$ 188,00 

R$ 33,75 R$ 168,75 

R$ 13,76 R$ 137,60 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 300,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA
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DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

C. Mídia óptica gravável 
utilizada para 
armazenamento de áudio, 
programas para 
computadores, documentos,  
e outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. 
(1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch 
Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e 
manchas; 
F. Material de gra
altamente confiável e 
resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
(gravável). 
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim 
Case; 
B. Matéria
policarbonato; 
C. Mídia óptica 
utilizada para 
armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 
16x; 
F. Revestimento Scratch 
Guard protege contra
arranhões e evita poeira e 
manchas; 
G. Material de gravação 
altamente confiável e 
resiste à corrupção de ima
gem e deterioração após 
longo armazenamento.
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
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UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

C. Mídia óptica gravável 
utilizada para 
armazenamento de áudio, 
programas para 

documentos,  
e outros tipos de dados; 

700 mb de 
arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. 
(1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch 
Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e 

F. Material de gravação 
altamente confiável e 
resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

 

Mídia de disco DVD-R 

Capa de acrílico Slim 

B. Matéria-prima: 

C. Mídia óptica gravável 
utilizada para 
armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 

F. Revestimento Scratch 
Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e 

G. Material de gravação 
altamente confiável e 
resiste à corrupção de ima-
gem e deterioração após 
longo armazenamento. 

254392 Un 0 R$ 4,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,00 R$ 0,00 
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165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza
plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal
plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g
Requisitos: (umectante para
os dedos, material base 
plástico, material tampa 
plástico, material carga 
massa acondicionada e 
espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, 
características adicionais 
não contém glicerina e não 
mancha. 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 
500 folhas 

170 

Papel formato A4
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e 
impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e 
impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e 
impressão a laser; 
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T
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Maleta Organizadora  
Cinza em 

plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

265833 Un 0 R$ 45,50

Maleta Organizadora 
Cristal em 

plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

265833 Un 0 R$ 45,50

dedos 12 g 
: (umectante para 

os dedos, material base 
plástico, material tampa 
plástico, material carga 
massa acondicionada e 
espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, 
características adicionais 
não contém glicerina e não 

245461 Un 30 R$ 3,00

, regravável 
: 

velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case. 

150458 Un 0 R$ 4,00

Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , 

Resma com 
414856 Resma  10 R$ 

Papel formato A4. 
: apropriado para 

cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 0 R$ 33,02

Papel formato A4. 
: apropriado para 

cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul; 
dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 0 R$ 33,02

Papel formato A4.   
: apropriado para 

cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor 

226606 Resma 0 R$ 33,02

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 90,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 468,90 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 
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ESPECIFICAÇÃO
 

verde; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e 
impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
rolo com 25m x 0,45m.

177 

Papel Coated para 
impressora Designjet HP 
t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra 
HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para 
impressora Designjet HP 
t1100ps.   
Requisitos: gramatura Extra 
HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência 
HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
1067 mm x 45.7 m (42 in x 
150 ft); gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 
Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
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de 
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Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 
Papel formato A4. 

: apropriado para 
cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 2.000 R$ 33,02

couchê branco 
e liso 180g/m2 

Pacote com 
250359 Pct  10 R$ 18,63

couchê fosco 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  10 R$ 18,63

Requisitos: transparente - 
rolo com 25m x 0,45m. 

278461 Rolo 10 R$ 41,10

Papel Coated para 
impressora Designjet HP 

: gramatura Extra 
HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated para 
impressora Designjet HP 

: gramatura Extra 
HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência 
HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões: 
1067 mm x 45.7 m (42 in x 

gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 R$ 983,50

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 965 Rolo 0 R$ 3.003,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,02 R$ 66.040,00 

R$ 18,63 R$ 186,30 

R$ 18,63 R$ 186,30 

R$ 41,10 R$ 411,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 
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Requisitos: dimensões 
mm x 38,1 m; gramatura 
160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico 
universal alto-brilho (high
gloss). 
Requisitos: dimensões 
152,4 cm x 30,5 m. 
Referên-cia Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico 
acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 
cm x 15,25 m. 
HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high 
glossy. 
Requisitos: dimensões 210 
x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, 
secagem instantânea, 
resistente à água, aceita 
tintas a base de água 
pigmentadas, realce de 
cores. Pacote c/ 50 folhas.
 

184 

Papel Heavyweight 
Coated Paper para 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 
mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C 
similar. 
 

185 

Papel Heavyweight 
Coated Paper para 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 
mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou 
similar. 
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de 
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Q
T
D
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UNITÁRIO

dimensões 914 
mm x 38,1 m; gramatura 
160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 
Papel fotográfico 

brilho (high-

: dimensões 
152,4 cm x 30,5 m. 

cia Q1430A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

Papel fotográfico 
acetinado profissional. 

: dimensões 61 
 Referência 

HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high 

: dimensões 210 
x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, 
secagem instantânea, 
resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de 
cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 10 R$ 42,00

Papel Heavyweight 
Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões 914 
mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight 
Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 
mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 
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186 

Papel kraft puro natural 
para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo 
medindo aprox. 80cm x 150 
m. 

187 

Papel polipropileno 
brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet 
t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
106,7 cm x 22,9 m;
referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
gloss photopaper 
impressora HP Designjet 
t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
gloss photopaper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 

Papel vergê  
Requisitos: cor 
180gr, A4. Caixa com 50 
folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor 
180gr, A4 Folha. Caixa com 
50 folhas. 
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
180g/m², A4 apropriado 
para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 
folhas. 
 

193 
Papel White Matte 
Polyester Film para 
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Papel kraft puro natural 
para embalagem. 

: 80 g/m². Rolo 
medindo aprox. 80cm x 150 

965 Rolo 0 R$ 42,00

Papel polipropileno 
brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet 

: dimensões 
106,7 cm x 22,9 m; 
referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-
gloss photopaper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões 914 
mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel universal High-
gloss photopaper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 
mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

: cor branco, 
180gr, A4. Caixa com 50 

237564 Cx 10 R$ 20,88

: cor creme, 
180gr, A4 Folha. Caixa com 

237564 Cx 0 R$ 20,88

cor palha, 
180g/m², A4 apropriado 
para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 

237564 Cx 10 R$ 20,88

Papel White Matte 
Polyester Film para 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 208,80 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 208,80 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 
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impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 
m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP 
Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy
impressão  de foto
Requisitos:pacote com 50 
folhas. 
 

195 

Papel vegetal para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 
914mm x 50 m; gramatura 
90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 
914mm x 50 m; gramatura 
75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 
g/m², rolo com 107cm x 50 
m;  

198 

Papel Velino p/ 
impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 
200 micras, rolo 0,90cm x 
30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga 
A4 verde. 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga 
A4 preta. 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga 
A4 azul. 

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga 
A4 cinza. 
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em 
papelão forrado com PVC, 
cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm 
aproximadamente) , porta 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 
m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP 
Q1736A ou similar.  

Papel glossy p/  
impressão  de foto 

:pacote com 50 965 Pct 5 R$ 42,00

Papel vegetal para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 
14mm x 50 m; gramatura 

965 Rolo 0 R$ 983,50

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 
14mm x 50 m; gramatura 

965 Rolo 0 R$ 621,99

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 
107cm x 50 

965 Rolo 0 R$ 621,99

Papel Velino p/ 
impressora Plotter 

tecido banner 
200 micras, rolo 0,90cm x 

965 Rolo 0 R$ 983,50

:lombada larga 138282 Un 50 R$ 12,00

:lombada larga 
138282 

Un 50 R$ 12,00

:lombada larga 
138282 

Un 50 R$ 12,00

:lombada larga 
138282 

Un 50 R$ 12,00

: corpo em 
papelão forrado com PVC, 

, tamanho ofício 

aproximadamente) , porta 

283074 Un 0 R$ 14,80

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 42,00 R$ 210,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 14,80 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor 
externo, capa dura 
revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos 
de metal. Dimensões 350 x 
255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
plástico, transparente
cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 
 

207 

Pasta porta-documento
tipo “L”.  
Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 
mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal
com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento 
tipo “L”.  
Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 
mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 
10 unidades. 
 

209 

Pasta plástica com 
grampo mola A4
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

210 

Pasta plástica com grampo 
mola A4.  
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

etiqueta, com 50 sacos 
0,12mm, 4 

: com visor 
externo, capa dura 
revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos 
de metal. Dimensões 350 x 

335273 Un 50 R$ 14,90

 
clear book 40 

plástico, transparente 
138282 Un 0 R$ 21,00

transparente 
com elástico e com abas - 138282 Un 0 R$ 6,61

documento 

: material 
plástico, medindo 210 x 297 
mm, espessura mínima 0.3 

cristal. Pacote 
com 10 unidades. 

138282 Pct 500 R$ 10,80

documento 

: material 
plástico, medindo 210 x 297 
mm, espessura mínima 0.3 

. Pacote com 

138282 Pct 0 R$ 10,80

Pasta plástica com 
grampo mola A4.  

cor azul; 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e 

personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 R$ 17,00

Pasta plástica com grampo 

cor cinza; 
acompanha grampo plástico 

138282 Un 0 R$ 17,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 14,90 R$ 745,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

211 

Pasta plástica com 
grampo mola A4
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Med. 310 x 
240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com 
grampo mola A4
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
c/ 31 divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
c/ 12 divisórias. 

215 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: cor
Pacote com 10 unidades.

216 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: 
Pacote com 10 unidades.

217 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: 
Pacote com 10 unidades.
 

218 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: corazul
com 10 unidades.
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

com fixador, porta-cd e 
personalizável no 

dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Pasta plástica com 
grampo mola A4. 

cor preta; 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e 

personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Med. 310 x 

138282 Un 0 R$ 17,00

Pasta plástica com 
grampo mola A4. 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e 
etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 R$ 17,00

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, 
138282 Un 10 R$ 88,44

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, 
138282 Un 20 R$ 19,87

Canaleta A-

cor cristal. 
Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 0 R$ 18,50

Canaleta A-

corpreta. 
Pacote com 10 unidades. 

138282 

Pct 

0 R$ 18,50

Canaleta A-

corfumê. 
Pacote com 10 unidades. 

138282 

Pct 

0 R$ 18,50

Canaleta A-

corazul. Pacote 
unidades. 

138282 

Pct 

0 R$ 18,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 884,40 

R$ 19,87 R$ 397,40 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

219 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: 
Pacote com 10 unidades.

220 

Pasta Plástica Canaleta A
4 
Requisitos: corvermelha
Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela

222 
Pasta plástica A4
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada 
em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 
3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, 
garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral 
e na base. 
 

224 

Prato descartável
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. 
com 12 und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
com 12 und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
c/ 12 und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
com12 und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. 
com12 und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. 
com 12 und 
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. 
com 12 und 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Canaleta A-

corcinza. 
Pacote com 10 unidades. 

138282 

Pct 

0 R$ 18,50

Canaleta A-

corvermelha. 
Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 0 R$ 18,50

Pasta com aba e elástico  
amarela. 

138282 Un 0 R$ 4,15

Pasta plástica A4 
com 08 divisões, 138282 Un 0 R$ 25,00

Prancheta universal 
: confeccionada 

em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 

3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, 
garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral 

287306 Un 20 R$ 15,68

Prato descartável 
: para sobremesa 

tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

364463 Pct 0 R$ 3,15

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa 267601 Cx 20 R$ 7,00

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa 267595 Cx 20 R$ 4,00

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa 267596 Cx 20 R$ 4,80

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa 203980 Cx 20 R$ 4,15

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa 267600 Cx 20 R$ 5,21

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa 267598 Cx 20 R$ 6,27

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa 267599 Cx 20 R$ 10,71
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 313,60 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 140,00 

R$ 4,00 R$ 80,00 

R$ 4,80 R$ 96,00 

R$ 4,15 R$ 83,00 

R$ 5,21 R$ 104,20 

R$ 6,27 R$ 125,40 

R$ 10,71 R$ 214,20 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
com 12 und 
 

233 

Pincel marcador para 
quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 
Unidades. 
 

234 

Pincel marcador para 
quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 
Unidades. 
 

235 

Pincel marcador para 
quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande 
D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: 
recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa 54674 Cx 20 R$ 21,52

Pincel marcador para 
quadro branco magnético 

: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 

114456 Cx 10 R$ 25,30

Pincel marcador para 
quadro branco magnético 

: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 

114456 Cx 10 R$ 25,30

Pincel marcador para 
quadro branco magnético 

: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 

114456 Cx 10 R$ 25,30

21806 Un 0 R$ 8,54

Pilha alcalina A23 - 12 v. 21806 Un 0 R$ 8,54

tamanho grande 
D 1,5 V Cartela com 2 21806 Cartela 0 R$ 18,61

não 
l; tamanho 

; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 

21806 Cartela 50 R$ 9,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 21,52 R$ 430,40 

R$ 25,30 R$ 253,00 

R$ 25,30 R$ 253,00 

R$ 25,30 R$ 253,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 450,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

entrega do produto; cartela 
com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
tamanho AAA; 
1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; 
validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 
unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não 
recarregável; 
AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela 
com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável
tamanhoAA; Voltagem 
V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; 
validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 
unidades. 
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio 
C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 
 

244 

Unidade de memória flash 
4 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
n. Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
o. Requisitos - sistema com 
porta USB 2.0; 
p. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 
intenso; 
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DESCRIÇÃO/ 
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UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

entrega do produto; cartela 
com 02 unidades. 

Pilha recarregável  
: recarregável; 

; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; 
validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 

21806 Cartela 50 R$ 46,71

: não 
; tamanho 

Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela 
com 02 unidades. 

21806 Cartela 50 R$ 9,00

Pilha recarregável  
recarregável; 

; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; 
validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 

21806 Cartela  0 R$ 29,00

amanho médio 
C 1,5V Cartela com 2 21806 Cartela 0 R$ 18,61

Unidade de memória flash 
4 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para 

sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 

151033 Un 0 R$ 25,43
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UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 46,71 R$ 2.335,50 

R$ 9,00 R$ 450,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

q. Durabilidade -
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
r. Resistência - 
de resistência a choques;
s. Capacidade 4 GB;
t. Dimensões: 70 x 226.8 x 
124 mm; 
u. Temperatura de 
operação: 0° C a 60° C;
v. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
w. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
x. Garantia - 5 (cinco) anos;
y. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 
 

245 

Unidade de memória flash 
8 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
k. sistema com porta USB 
2.0; 
l. Estrutura de borracha 
áspera facilitando 
protegendo de arranhões 
ou danos derivados do uso 
intenso; 
m. Durabilidade -
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
n. Resistência - 
de resistência a choques;
o. Capacidade 8 GB;
p. Dimensões: 70 x 226.8 x 
124 mm; 
q. Temperatura de 
operação: 0° C a 60° C;
r. Temperatura de 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

- estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

 alto poder 
de resistência a choques; 

4 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de 
0° C a 60° C; 

Temperatura de 
 -20°C para 

Simplicidade - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 
8 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões 
ou danos derivados do uso 

- estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

 alto poder 
de resistência a choques; 

8 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de 
0° C a 60° C; 

Temperatura de 

151033 Un 50 R$ 33,34

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,34 R$ 1.667,00 
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ITEM 
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ESPECIFICAÇÃO
 

armazenamento:
para 85°C; 
s. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
t. Garantia - 5 (cinco) anos;
z. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 
 

246 

Unidade de memória flash 
16 GB USB 2.0 (Pen 
drive). 
Requisitos: 
l. Velocidade – 
para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
m. Requisitos
com porta USB 2.0;
n. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 
intenso; 
o. Durabilidade –
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
p. Resistência – 
de resistência a choques;
q. Capacidade – 16 G
r. Dimensões – 70 x 226.8 x 
124 mm; 
s. Temperatura de 
operação: 0° C a 60° C;
t. Temperatura de 
armazenamento:-
85°C; 
u. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
v. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
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UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

armazenamento: -20°C 

 - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 
16 GB USB 2.0 (Pen 

 25 MB/s 
para leitura e 10 MB/s para 

Requisitos – sistema 
com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha 

áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 

– estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

 alto poder 
de resistência a choques; 

16 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de 
0° C a 60° C; 

Temperatura de 
- 20°C para 

 – basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac 

v.10.5x + e Linux 

151033 Un 50 R$ 51,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 51,00 R$ 2.550,00 
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247 

Unidade de memória flash 
32 GB USB 2.0 (Pen 
drive). 
Características/especificaçõ
es: 
l. Velocidade –
para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
m. Requisitos –
com porta USB 2.0;
n. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 
intenso; 
o. Durabilidade –
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
p. Resistência 
resistência a choques;
q. Capacidade – 
r. Dimensões – 70 x 226.8 x 
124 mm; 
s. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
t. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
u. Simplicidade 
conectar a porta USB;
v. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de 
Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 

Unidade de memória flash 
64 GB USB 2.0 (Pen 
drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com 
porta USB 2.0;  
- Rapidez - 
transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Unidade de memória flash 
32 GB USB 2.0 (Pen 

Características/especificaçõ

– 25 MB/s 
para leitura e 10 MB/s para 

– sistema 
com porta USB 2.0; 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso 

– estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

 – alta 
resistência a choques; 

 32 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
 -20°C para 

 – basta 
conectar a porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 

Linux v.2.6x +. 

151033 Un 50 R$ 75,92

Unidade de memória flash 
64 GB USB 2.0 (Pen 

64 GB;  
sistema com 

 taxas de 
transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 

151033 Un 10 R$ 137,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 75,92 R$ 3.796,00 

R$ 137,00 R$ 1.370,00 
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INDÚSTRIA
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DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

30 MB/s (leitura) e até 30 
MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão 
anterior - USB 2.0. 
- Simplicidade 
conectar na porta USB;
- Praticidade - 
resistente com laço de 
corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 
mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de 
operação - de 0°C a 60°C 
(de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de 
armazenamento -
a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de 
Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de 
mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, 
cor fumê, medindo 
aproximadamente 
228x65x90. 
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas 
de fixação: cordão de 
silicone ou presilha 
jacaré; medindo aprox. 54 x 
86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de 
validade indeterminado.
 

251 

Régua em alumínio
Requisitos: escala em 
centímetros com subdivisão 
em milímetros, e em 
polegadas, espessura 
mínima 1,5 mm, tamanho 
30 cm. 
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de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

30 MB/s (leitura) e até 30 
 

Compatível com a versão 
USB 2.0.  

Simplicidade - basta 
conectar na porta USB; 

 invólucro 
resistente com laço de 

Dimensões: 737x222x161 
mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  

Temperaturas de 
de 0°C a 60°C 

32°F a 140°F); - 
Temperaturas de 

- de -20°C 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de 
Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Porta objetos conjugado 
organizador de 

mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo 
aproximadamente 

234401 Un 50 R$ 24,80

Plástico para crachá. 
: formato vertical; 

material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas 
de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 
86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de 
validade indeterminado. 

419177 Un 0 R$ 1,53

Régua em alumínio 
escala em 

centímetros com subdivisão 
em milímetros, e em 
polegadas, espessura 
mínima 1,5 mm, tamanho 

270870 Un 0 R$ 9,49

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 24,80 R$ 1.240,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 

R$ 9,49 R$ 0,00 
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252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo
capacidade 100 litros, 
pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem 
bordas, para pasta 
catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.
 

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa 
fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

255 
 
 

Talher descartável
Requisitos: 
plástico, tipo colher
com 50 unidades.

256 

Talher descartável
Requisitos: 
plástico, tipo faca
com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 
cm. 

258 

Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e 
lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 

Carregador Bateria 
portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, 
função alto descarga e 
desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 

Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo 
de Aço 1,8m. 

261 

Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 
100% virgem – Pacote com 
1000 unidades 

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo
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para lixo, 
capacidade 100 litros, 
pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 0 R$ 40,40

grosso, sem 
, para pasta 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 R$ 20,00

:  sistema puxa 
fácil, para bloco adesivo, 76 

94862 Un 0 R$ 41,00

Talher descartável 
material 

tipo colher, pacote 
com 50 unidades. 

68055 Pct 0 R$ 13,00

Talher descartável 
material 

tipo faca, pacote 
com 50 unidades. 

68055 Pct 0 R$ 13,00

material aço 
inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 

283560 Un 0 R$ 23,80

14cm (cabo e 
lâminas) pontas finas e 

283049 Un 0 R$ 10,87

Carregador Bateria 

110/220 Volt, 
função alto descarga e 
desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

150500 Un 0 R$ 57,46

Trava para Notebook 
: com Chave e 

Fechadura em Zinco Cabo 
150261 Un 0 R$ 66,00

toalha branco 
23mm x 12mm 

Pacote com 
5240 Pct  0 R$ 17,50

Refil para purificador libel  357298 Un 0 R$ 31,98

Tinta para carimbo azul 284649 Un 0 R$ 3,70

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 23,80 R$ 0,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 
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264 Tinta para carimbo

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída 
de documentos 

266 

Papel A4 reciclado
Requisitos: 75 g/m², med. 
210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa
em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, 
resma com 500 
(quinhentas) folhas.

267 

Pasta suspensa
arquivo 
Requisitos: com grampo 
tipo trilho 

268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote 
com 40 folhas. 
 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para 
demarcacação de solo, 
50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC
Requisitos: para 
demarcacação de solo, 
50mm/30m, vermelha
de sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de 
cola quente. 

272 Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 
12 x 40 mm. 

274 

Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm 
tamanho oficio, pacote com 
10 und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 
48mmx50m. 

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 
18mmx30m. 
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de 
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Q
T
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Tinta para carimbo preta 284649 Un 0 R$ 3,70

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída 233418 Un 0 R$ 24,89

Papel A4 reciclado 
: 75 g/m², med. 

210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, 
resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

965 Resma 0 R$ 19,29

Pasta suspensa para 

com grampo 
405483 Un 0 R$ 1,10

Papel de Presente  
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote 
328309 

 
Pct  0 R$ 33,07

Fita adesiva, PVC,  
: para 

demarcacação de solo, 
azul, fita de 

419722 
 

Un  0 R$ 15,00

Fita adesiva, PVC 
: para 

demarcacação de solo, 
vermelha, fita 

406728 
 

Un  0 R$ 20,88

para  pistola de 284808 un 0 R$ 1,50

Cordão arremate  
para crachá. 376001 un 0 R$ 1,72

para fita adesiva 45772 un 0 R$ 11,50

Divisória para fichário 
23 x 31cm 

tamanho oficio, pacote com 150143 pct 0 R$ 7,98

crepe 391988 un 0 R$ 5,54

dupla face 19178 un 0 R$ 5,90

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 0,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 0,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 
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277 

Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 
25mmx30m.  
 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex 
transparente 19 mm x 50m.

279 

Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 
45mm x 45m 
 

280 Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 

Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade 
para perfurar até 100 folhas
 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo 
AZ cor azul 

283 
Percevejo latonado
Requisitos: caixa com 50 
und. 

284 
Perfurador de papel 
pequeno 
 

285 

Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com 
capacidade para fitas de até 
50 m 

286 

Bandeja porta 
documentos 
Requisitos: com três 
compartimentos 
 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador 
permanente 
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador 
permanente 
Requisitos:  cor azul

290 
Caneta marcador 
permanente 
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
caixa com 10 und

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 
10 und 

293 
Espiral plástico 
Requisitos: para 
encadernação nº 14mm, na 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

dupla face 283749 un 0 R$ 9,99

durex 
transparente 19 mm x 50m. 

279045 un 0 R$ 1,06

transparente 19178 un 0 R$ 3,08

Apontador de mesa 
para lápis 343228 un 0 R$ 41,90

Perfurador de papel 
com capacidade 

para perfurar até 100 folhas 
239463 un 0 R$ 81,00

eventos modelo 397971 un 0 R$ 10,99

Percevejo latonado 
caixa com 50 298524 cx 0 R$ 1,61

Perfurador de papel 
202375 un 0 R$ 6,96

Aplicador de fita adesiva 

capacidade para fitas de até 45772 un 0 R$ 22,33

com três 203500 un 0 R$ 30,62

Calculadora eletrônica 150717 un 0 R$ 15,64

Caneta marcador 

cor preta 
107450 un 0 R$ 2,00

Caneta marcador 

cor azul 
107450 un 0 R$ 1,00

Caneta marcador 

cor vermelha 
107450 un 0 R$ 1,00

Lâmina estilete pequena – 
caixa com 10 und 150572 cx 0 R$ 1,29

 
largo caixa com 150572 cx 0 R$ 1,85

 

encadernação nº 14mm, na 
150974 pct 0 R$ 12,88

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades

294 Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote 
com 12 unidades 
 

296 

Espiral para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote 
com 27 unidades 
 

297 

Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 
folhas 
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 
folhas 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 
mts 

300 

Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico 
cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 
cm 

302 
Régua em acrílico de 50 
cm 
 

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral 
tubo com 50 gr 
 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas 
pautadas capa dura
 

305 Tinta para carimbo cor 
vermelha 

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades 

Organizador de gavetas 150278 un 0 R$ 19,76

Espiral plástico para 

na cor preta, 
fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote 
com 12 unidades  

150974 pct 0 R$ 18,90

na cor preta, 
fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote 

 

232042 pct 0 R$ 18,95

caixa com 100 
203550 cx 0 R$ 20,00

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 

358557 cx 0 R$ 34,99

rolo com 100 220986 mt 0 R$ 95,44

material acrílico 
230234 un 0 R$ 5,53

Régua em acrílico de 30 
203205 un 50 R$ 1,50

Régua em acrílico de 50 
26000 un 20 R$ 2,80

 
para uso geral 60631 Tb 0 R$ 11,88

Caderno 46 folhas  
com folhas 

pautadas capa dura 
414986 un 0 R$ 3,76

Tinta para carimbo cor 
288985 un 0 R$ 1,66

Almofada para carimbo 
nr 02, cor 203284 un 0 R$ 2,70

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 2,80 R$ 56,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 
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INDÚSTRIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
 

preta/azuL 
 

307 

Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm 
dourado, caixa com 25 und
 

308 Cola branca 90g

309 

Transparência para 
Retroprojetor 
Requisitos: caixa com 50 
folhas 
 

310 
 

Pistola de cola quente
 

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 
5000 unidades 
 

312 

Bandeja porta 
documentos 
Requisitos: com um 
compartimento 
 

313 
Caderno 96 folhas
Requisitos:   com folhas 
pautadas capa dura
 

314 

Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 
 

 
 

 
1.2.3. Órgão Participante

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 
com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
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A DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL- IMBEL– UASG: 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

VALOR

UNITÁRIO

Alfinete de segurança 
18 mm 

dourado, caixa com 25 und 
32492 cx 0 R$ 2,58

 303971 un 0 R$ 0,84

Transparência para 

caixa com 50 299426 cx 0 R$ 55,50

Pistola de cola quente 86 un 0 R$ 66,96

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 203138 cx 0 R$ 15,36

com um 272739 un 0 R$ 8,00

Caderno 96 folhas 
com folhas 

pautadas capa dura 
68500 un 0 R$ 4,48

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 0 R$ 9,88

. Órgão Participante 
 

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 

 367439 Rl  20 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 

150050 Un 1000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG: 168003 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 0,00 

 R$ 452.968,35 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 163,60 

R$ 54,45 R$ 54.450,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

COTER ou demais 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 
Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 30 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 30 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 30 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 30 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 30 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 20 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 100 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 80 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 50 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 5,50 R$ 165,00 

R$ 5,50 R$ 165,00 

R$ 5,50 R$ 165,00 

R$ 5,50 R$ 165,00 

R$ 5,50 R$ 165,00 

R$ 4,54 R$ 90,80 

R$ 1,70 R$ 170,00 

R$ 9,31 R$ 744,80 

R$ 5,77 R$ 288,50 

R$ 2,42 R$ 242,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

20 

Bloco Adesivo Post-
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 50 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 40 

Bateria para telefone sem fio 
300mAh. 

21881 Un 40 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 40 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade não 
meses expresso na 

embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 600 

-it 
:refil puxa fácil, cor 
76 x 76mm, blocos com 

94862 Bl 600 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 500 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 

94862 Bl 600 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 24,75 R$ 1.237,50 

R$ 25,00 R$ 1.000,00 

R$ 25,00 R$ 1.000,00 

R$ 25,00 R$ 1.000,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 6.834,00 

R$ 11,64 R$ 6.984,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 11,39 R$ 6.834,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

   
23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 

Borracha apagadora 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 800 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 94897 Bl 150 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 20 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 300 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 250 

Borracha verde látex. 200715 Un 200 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 
ou 3 dígitos ou 4 

dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 

, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

346548 Un 30 R$ 140,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 11,39 R$ 9.112,00 

R$ 15,93 R$ 2.389,50 

R$ 39,17 R$ 783,40 

R$ 2,52 R$ 756,00 

R$ 1,14 R$ 285,00 

R$ 1,00 R$ 200,00 

R$ 140,00 R$ 4.200,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 500 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 800 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 500 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 1000 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 500 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 

32859 Cx 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 3,00 R$ 2.400,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 3,00 R$ 3.000,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

uma linha de espessura aproximada 
4 mm; sistema de 

funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 

de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 30 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 30 

base d’água. 
279255 Un 100 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  200 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 

279313 Cx  100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 6,19 R$ 619,00 

R$ 23,00 R$ 4.600,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

caixa com 12 unidades. 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  30 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  100 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  100 

.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 20 

.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 20 

.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 10 

.  
: material plástico, cor 

279506 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga 
e USB switch 
 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

com capa. 228486 Un 300 

Capa encadernação, material pvc 

:  cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Capa encadernação, material pvc 

: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 
impressoras laser e 

jato de tinta. Caixa com 500 

150819 Cx 5 R$ 127,30

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 30 

: 2 (duas) portas kva vga 94943 Un 5 R$ 310,00

Cola branca escolar. 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

292447 Tubo  300 

: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
 não dissolvido 

em álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, 

na posição vertical, com o adesivo 
cola não se desprende 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  200 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 1.104,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 636,50 

R$ 29,90 R$ 897,00 

R$ 310,00 R$ 1.550,00 

R$ 3,40 R$ 1.020,00 

R$ 3,34 R$ 668,00 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 

, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  150 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 200 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  50 

material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  40 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor 

branco leitoso, capacidade para no 
, bordas arredondadas, 

peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 2000 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, 

dade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 3000 

com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 500 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 
384359 Cx 100 

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,34 R$ 501,00 

R$ 10,00 R$ 2.000,00 

R$ 17,79 R$ 889,50 

R$ 3,18 R$ 127,20 

R$ 2,00 R$ 4.000,00 

R$ 5,07 R$ 15.210,00 

R$ 90,17 R$ 45.085,00 

R$ 2,15 R$ 215,00 

R$ 2,66 R$ 266,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
25 unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d
 

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 100 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 80 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 100 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 80 

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272519 Cx 100 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 80 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 100 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 80 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 80 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 271779 Cx 80 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 200 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 

324606 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 5,92 R$ 592,00 

R$ 3,40 R$ 272,00 

R$ 6,58 R$ 658,00 

R$ 3,90 R$ 312,00 

R$ 2,34 R$ 234,00 

R$ 3,50 R$ 280,00 

R$ 1,85 R$ 185,00 

R$ 3,98 R$ 318,40 

R$ 4,48 R$ 358,40 

R$ 8,00 R$ 640,00 

R$ 35,71 R$ 7.142,00 

R$ 30,48 R$ 1.524,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

impressão UV e nome d
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 mi
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

impressão UV e nome do Órgão. 

 
: carvão ativado com 

prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

438553 Un 10 R$ 169,91

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 150881 Cx 10 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 

g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 30 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 50 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 2 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 169,91 R$ 1.699,10 

R$ 40,99 R$ 409,90 

R$ 37,50 R$ 1.125,00 

R$ 39,77 R$ 1.988,50 

R$ 89,19 R$ 178,38 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL
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85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 
Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 
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Q
T
D
 

UNITÁRIO

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 40 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 2 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 40 

encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
semirrígido; encaderna aprox. 

85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 

de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 

Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 20 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 100 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

132675 Un 150 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 70,00 R$ 2.800,00 

R$ 89,19 R$ 178,38 

R$ 70,00 R$ 2.800,00 

R$ 16,00 R$ 480,00 

R$ 16,17 R$ 485,10 

R$ 16,79 R$ 335,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 1,24 R$ 124,00 

R$ 8,00 R$ 1.200,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 
(215,9 x 279,4mm). 
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo 
etiquetas. 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 200 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 50 

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 100 

Etiqueta autoadesiva  (02  

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 50 

Etiqueta autoadesiva  (14  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (16  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (20  

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (30  

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
282157 Cx 30 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 9,60 R$ 1.920,00 

R$ 14,19 R$ 709,50 

R$ 56,06 R$ 5.606,00 

R$ 56,06 R$ 2.803,00 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 29,95 R$ 898,50 

R$ 16,50 R$ 330,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 
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Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 

400 Rl 40 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa com 100 folhas contendo 600 
400 Cx 10 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 300 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 200 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 200 

transparente,de 12mm x 279105 Un 200 

transparente 12mm x 279037 Un 200 

:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  500 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 20,00 R$ 800,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 51,40 R$ 514,00 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 4.170,00 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 

R$ 3,10 R$ 620,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 2,50 R$ 500,00 

R$ 12,98 R$ 6.490,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 
 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 
1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 200 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 30 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 30 

dupla face, na 
medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 30 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 384818 Rolo 30 

dupla face, corvermelha, 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 384818 Rolo 30 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 20 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 50 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

231). 
: original do fabricante do 

equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 

439791 Un 30 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 30 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de polipropileno 

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 150 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 7,91 R$ 1.582,00 

R$ 5,33 R$ 159,90 

R$ 2,89 R$ 86,70 

R$ 12,87 R$ 386,10 

R$ 12,87 R$ 386,10 

R$ 12,87 R$ 386,10 

R$ 10,55 R$ 211,00 

R$ 9,38 R$ 469,00 

R$ 99,60 R$ 2.988,00 

R$ 99,00 R$ 2.970,00 

R$ 3,17 R$ 475,50 
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127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadoverde –
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado azul –
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadopreto –
12mmx30m. 
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
bi-orientado branco 
12mmx30m. 
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo
12mmx30m. 
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 
150 a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 
Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote – 

medida de 22mm x10m. 

150671 Un 150 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
 

388161 Un 50 

:de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 50 

de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 50 

:de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 50 

:de filme de polipropileno 
 – medida de 429675 Un 50 

:de filme de polipropileno 
vermelho – medida de 

429675 Un 50 

de polipropileno 
amarelo – medida de 429675 Un 50 

, med. 48mm x 150671 Un 50 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 
 

289017 Rolo 100 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 10 R$ 259,90

para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
302502 Un 1000 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 12,00 R$ 1.800,00 

R$ 29,43 R$ 1.471,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 74,63 R$ 3.731,50 

R$ 2,10 R$ 210,00 

R$ 259,90 R$ 2.599,00 

R$ 3,00 R$ 3.000,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 
de boa qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar;
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

145 
Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

borda costurada, tamaho 40x60cm. 

Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 200 R$ 115,93

: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco.  

304509 Pct 500 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 

224570 Pct 500 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 

maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 2500 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 250 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
232155 Tubo 200 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 115,93 R$ 23.186,00 

R$ 10,37 R$ 5.185,00 

R$ 7,36 R$ 3.680,00 

R$ 6,10 R$ 15.250,00 

R$ 5,41 R$ 0,00 

R$ 4,42 R$ 1.105,00 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação d
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.
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Q
T
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UNITÁRIO

fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 200 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 

aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 100 

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 40 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 30 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 20 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 32,00 R$ 6.400,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 42,93 R$ 1.717,20 

R$ 9,44 R$ 283,20 

R$ 5,86 R$ 117,20 
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151 

Grampo p/ grampeador 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado,
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

158 
Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
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Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades. 

290404 Cx 20 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 20 

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 500 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 100 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 

acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 100 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  250 

 
: com caniço de 3 mm de 

altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  200 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 

200692 Un 50 
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TOTAL 
 

R$ 8,89 R$ 177,80 

R$ 18,10 R$ 362,00 

R$ 9,50 R$ 4.750,00 

R$ 17,93 R$ 1.793,00 

R$ 83,18 R$ 8.318,00 

R$ 87,57 R$ 21.892,50 

R$ 91,57 R$ 18.314,00 

R$ 18,80 R$ 940,00 
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preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
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preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 150 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 30 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 50 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 400 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,75 R$ 5.062,50 

R$ 13,76 R$ 412,80 

R$ 9,50 R$ 475,00 

R$ 15,00 R$ 6.000,00 

R$ 1,89 R$ 189,00 
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164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 297 
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Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 100 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 100 

Maleta Organizadora 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 300 

(umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 30 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 100 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma  20 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 

226606 Resma 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 45,50 R$ 4.550,00 

R$ 45,50 R$ 13.650,00 

R$ 3,00 R$ 90,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 46,89 R$ 937,80 

R$ 33,02 R$ 660,40 
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mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 
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mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 7000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct  200 

 fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  400 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 50 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 R$ 983,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 
R$ 

231.140,00 

R$ 18,63 R$ 3.726,00 

R$ 18,63 R$ 7.452,00 

R$ 41,10 R$ 2.055,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 
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180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 
similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 
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Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-
 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
Referência HP Q8759A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

 
: dimensões 106,7 cm x 

referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 
1.900,00 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 
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188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 
com 50 folhas. 
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  
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Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

 
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 0 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 
 

237564 Cx 0 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 

237564 Cx 50 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 10 

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 5 R$ 983,50

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 5 R$ 621,99

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
 

965 Rolo 0 R$ 621,99
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 983,50 R$ 4.917,50 

R$ 621,99 R$ 3.109,95 

R$ 621,99 R$ 0,00 
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198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas - 
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 

micras, rolo 0,90cm x 30m 
965 Rolo 0 R$ 983,50

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 50 

:lombada larga A4 preta. 

138282 
Un 50 

:lombada larga A4 azul. 

138282 
Un 50 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 50 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 

plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 100 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 200 

clear book 40 plástico, 
 

150994 Un 50 

transparente com 
 347 x 234 mm. 

150994 Un 100 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor cristal. Pacote 

150994 Pct 1000 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor fumê. Pacote 

150994 Pct 500 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 

150994 Un 100 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 14,80 R$ 1.480,00 

R$ 14,90 R$ 2.980,00 

R$ 21,00 R$ 1.050,00 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 10.800,00 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 



Fl 0116 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê
10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

150994 Un 100 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 100 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
 plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 100 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

divisórias. 
150994 Un 100 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
150994 Un 200 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 150994 Pct 400 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corpreta. Pacote com 150994 

Pct 
200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corfumê. Pacote com 150994 

Pct 
200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corcinza. Pacote com 150994 

Pct 
200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 150994 

Pct 
200 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 88,44 R$ 8.844,00 

R$ 19,87 R$ 3.974,00 

R$ 18,50 R$ 7.400,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

Pasta com aba e elástico  
 

150994 Un 100 

com 08 divisões, 150994 Un 100 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 

base. 

287306 Un 100 

: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Cor Branco. 

364463 Pct 500 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com 12 267601 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 100 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 100 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267598 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267699 Cx 100 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 100 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 

114456 Cx 50 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 25,00 R$ 2.500,00 

R$ 15,68 R$ 1.568,00 

R$ 3,15 R$ 1.575,00 

R$ 7,00 R$ 700,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 4,80 R$ 480,00 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 5,21 R$ 521,00 

R$ 6,27 R$ 627,00 

R$ 10,71 R$ 1.071,00 

R$ 21,52 R$ 2.152,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 
com 04 unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

dura 6 h destampado sem secar; 
. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 30 

21806 Un 100 

12 v. 21806 Un 100 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 50 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 
potência confiável e 

prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 1000 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 

21806 Cartela 500 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 1000 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 8,54 R$ 854,00 

R$ 8,54 R$ 854,00 

R$ 18,61 R$ 930,50 

R$ 9,00 R$ 9.000,00 

R$ 46,71 R$ 23.355,00 

R$ 9,00 R$ 9.000,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
aa. Velocidade - 
leitura e 10 MB/s para gravação;
bb. Requisitos - 
porta USB 2.0; 
cc. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
dd. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ee. Resistência -
resistência a choques;
ff. Capacidade 4 GB; 
gg. Dimensões: 
124 mm; 
hh. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
ii. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
jj. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
kk. Garantia - 5 (cinco) anos;
ll. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  500 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 50 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

 sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 

arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

 - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

- alto poder de 
resistência a choques; 

 
 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 400 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

151033 Un 200 
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Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 29,00 R$ 14.500,00 

R$ 18,61 R$ 930,50 

R$ 25,43 R$ 10.172,00 

R$ 33,34 R$ 6.668,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

u. sistema com porta USB 2.0;
v. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
w. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
x. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
y. Capacidade 8 GB; 
z. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
aa. Temperatura de operação:
a 60° C; 
bb. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
cc. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
dd. Garantia - 5 (cinco) anos;
mm. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
w. Velocidade – 
leitura e 10 MB/s para gravação;
x. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
y. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
z. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
aa. Resistência – 
resistência a choques;
bb. Capacidade – 
cc. Dimensões – 
124 mm; 
dd. Temperatura de operação:
C a 60° C; 
ee. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 
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de 
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Q
T
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UNITÁRIO

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 
 

70 x 226.8 x 124 mm; 
ura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

 Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 alto poder de 
resistência a choques; 

 16 GB; 
 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 51,00 R$ 5.100,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

ff. Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
gg. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
w. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
x. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
y. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
z. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
aa. Resistência – alta resistência a 
choques; 
bb. Capacidade – 32 GB;
cc. Dimensões – 70 x 22
mm; 
dd. Temperatura de operação:
a 60° C; 
ee. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
ff. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
gg. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 

ux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 32 GB 
). 

Características/especificações: 
25 MB/s para 

leitura e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 50 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 

até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - 

151033 Un 50 R$ 137,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 75,92 R$ 3.796,00 

R$ 137,00 R$ 6.850,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 

x222x161 mm 
 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 150 

Plástico para crachá. 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 

jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 2000 

 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

 

270870 Un 100 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 200 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 100 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

113263 Un 200 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 200 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 24,80 R$ 3.720,00 

R$ 1,53 R$ 3.060,00 

R$ 9,49 R$ 949,00 

R$ 40,40 R$ 8.080,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 41,00 R$ 8.200,00 

R$ 13,00 R$ 2.600,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimen
sões 50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 150 

14cm (cabo e lâminas) 
 

283049 Un 50 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 10 

Trava para Notebook 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 0 

Papel toalha branco 
23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct  0 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

azul 284649 Un 20 

preta 284649 Un 20 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 100 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 

965 Resma 7000 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 1200 

couche sortidos Dimen-
sões 50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct  200 

demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 

419722 
 

Un  20 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 23,80 R$ 3.570,00 

R$ 10,87 R$ 543,50 

R$ 57,46 R$ 574,60 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 74,00 

R$ 3,70 R$ 74,00 

R$ 24,89 R$ 2.489,00 

R$ 19,29 
R$ 

135.030,00 

R$ 1,10 R$ 1.320,00 

R$ 33,07 R$ 6.614,00 

R$ 15,00 R$ 300,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 

Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas
 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.
 

284 Perfurador de papel 

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

para  pistola de cola 284808 un 50 

para crachá. 
376001 un 2000 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 100 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 100 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 800 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 200 

dupla face 25mmx30m.  
283749 un 100 

durex transparente 19 279045 un 200 

transparente 45mm x 150571 un 600 

 
para lápis 

343228 un 50 

 
com capacidade para 

até 100 folhas 
239463 un 50 

eventos modelo AZ cor 397971 un 250 

 
caixa com 50 und. 298524 cx 200 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 100 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 50 

Bandeja porta documentos 
203500 un 100 

Calculadora eletrônica 150717 un 200 

Caneta marcador permanente 
 

107450 un 200 

Caneta marcador permanente 
 

107450 un 150 

permanente 
cor vermelha 

107450 un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 1,72 R$ 3.440,00 

R$ 11,50 R$ 1.150,00 

R$ 7,98 R$ 798,00 

R$ 5,54 R$ 4.432,00 

R$ 5,90 R$ 1.180,00 

R$ 9,99 R$ 999,00 

R$ 1,06 R$ 212,00 

R$ 3,08 R$ 1.848,00 

R$ 41,90 R$ 2.095,00 

R$ 81,00 R$ 4.050,00 

R$ 10,99 R$ 2.747,50 

R$ 1,61 R$ 322,00 

R$ 6,96 R$ 696,00 

R$ 22,33 R$ 1.116,50 

R$ 30,62 R$ 3.062,00 

R$ 15,64 R$ 3.128,00 

R$ 2,00 R$ 400,00 

R$ 1,00 R$ 150,00 

R$ 1,00 R$ 100,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 200 

largo caixa com 10 und 
150572 cx 200 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 300 

Organizador de gavetas 150278 un 50 

Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

375860 pct 300 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 pct 20 

caixa com 100 folhas 203550 cx 10 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
 

358557 cx 5 

rolo com 100 mts 
220986 mt 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 50 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 200 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo com 60631 Tb 50 

 
com folhas pautadas 414986 un 50 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 15 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 

203284 un 50 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 50 

303971 un 300 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 1,29 R$ 258,00 

R$ 1,85 R$ 370,00 

R$ 12,88 R$ 3.864,00 

R$ 19,76 R$ 988,00 

R$ 18,90 R$ 5.670,00 

R$ 18,95 R$ 379,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 34,99 R$ 174,95 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 276,50 

R$ 1,50 R$ 300,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 594,00 

R$ 3,76 R$ 188,00 

R$ 1,66 R$ 24,90 

R$ 2,70 R$ 135,00 

R$ 2,58 R$ 129,00 

R$ 0,84 R$ 252,00 
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

309 
Transparência para 
Requisitos:  caixa com 50 folhas
 

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
 

1.2.4. Órgão Participante

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação amarração 
e fixação, cor preta. Rolo com 3 
metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.
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DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL – UASG: 160070

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 299426 cx 5 

Pistola de cola quente 86 un 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 10 

documentos 
com um compartimento 

272739 un 50 

com folhas pautadas 68500 un 50 

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 50 

. Órgão Participante 
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - DEC – UASG: 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação amarração 
e fixação, cor preta. Rolo com 3 

 367439 Rl  12 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 

logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 400 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 
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160070 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 55,50 R$ 277,50 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 153,60 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 9,88 R$ 494,00 

 
R$ 

1.122.909,26 

UASG: 160067 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 98,16 

R$ 54,45 R$ 21.780,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 
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5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, voltagem 
9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 
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Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 50 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 50 

: bateria não 
, tipo alcalina, voltagem 

9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 60 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 10 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 50 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel apergaminhado 
150 x 198mm). 

94862 Bl 80 

para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 30 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 4,54 R$ 227,00 

R$ 1,70 R$ 85,00 

R$ 9,31 R$ 558,60 

R$ 5,77 R$ 57,70 

R$ 2,42 R$ 121,00 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 11,39 R$ 911,20 

R$ 11,39 R$ 341,70 
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19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 
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Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade não 

inferior a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e 

descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 250 

Bloco Adesivo Post-it 
:refil puxa fácil, cor 

amarela, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 250 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 

facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 250 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 300 

Bloco de anotações/lembretes 
pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 30 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 94897 Bl 200 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 10 

apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 200 
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R$ 11,39 R$ 2.847,50 

R$ 11,64 R$ 2.910,00 

R$ 11,39 R$ 2.847,50 

R$ 11,39 R$ 3.417,00 

R$ 11,39 R$ 341,70 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 391,70 

R$ 2,52 R$ 504,00 
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27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação 
(arquivo morto). 
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Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm 
azul e vermelha. 

232561 Un 0 

Borracha verde látex. 200715 Un 200 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 

com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 

Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 

em na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

346548 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
, aplicação escritório 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 100 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 100 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,14 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 200,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 
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35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 
0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 
0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura 
aproximadamente 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.
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Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 
4 mm; sistema de funcionamento 

com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 
4 mm; sistema de funcionamento 

com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 30 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 30 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

base d’água. 
279255 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 6,19 R$ 619,00 
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41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, 
unidades. 
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texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

279313 Cx  40 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

279313 Cx  0 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

279313 Cx  0 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

279313 Cx  30 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; 
medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

279313 Cx  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 23,00 R$ 920,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 
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46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 
 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.
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Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 8 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 8 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 8 

hidrográfica.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

com capa. 228486 Un 300 

Capa encadernação, material pvc 
:  cloreto de polivinila, tipo 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 300 

Capa encadernação, material pvc 
: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 300 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 

compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 

150819 Cx 10 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

Cola branca escolar. 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

292447 Tubo  200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 19,28 R$ 154,24 

R$ 19,28 R$ 154,24 

R$ 19,28 R$ 154,24 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 1.104,00 

R$ 1,00 R$ 300,00 

R$ 1,00 R$ 300,00 

R$ 127,30 R$ 1.273,00 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 
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58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio -
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 
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: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
- não dissolvido 

em álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, 

na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  80 

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 

, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  80 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 30 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 

: material à base d’água, 
rápida, inodoro, atóxico, 

aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  0 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco 

leitoso, capacidade para no mínimo 
, bordas arredondadas, peso 

aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 1000 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, 

dade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 2500 

com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 6 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 
384359 Cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,34 R$ 267,20 

R$ 3,34 R$ 267,20 

R$ 10,00 R$ 300,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 2.000,00 

R$ 5,07 R$ 12.675,00 

R$ 90,17 R$ 541,02 

R$ 2,15 R$ 43,00 
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67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
25 unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d
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: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 50 

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 50 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 50 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 50 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 50 

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272519 Cx 50 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 50 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 50 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 50 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 0 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 271779 Cx 0 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 80 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 2,66 R$ 133,00 

R$ 5,92 R$ 296,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 6,58 R$ 329,00 

R$ 3,90 R$ 195,00 

R$ 2,34 R$ 117,00 

R$ 3,50 R$ 175,00 

R$ 1,85 R$ 92,50 

R$ 3,98 R$ 199,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 35,71 R$ 2.856,80 

R$ 30,48 R$ 609,60 
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80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
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: carvão ativado com prata 

coloidal para purificador de água 
Everest; vida útil média 

de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 

fície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
nibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

438553 Un 30 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa com 150881 Cx 20 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 

250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 12 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 169,91 R$ 5.097,30 

R$ 40,99 R$ 819,80 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 477,24 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 
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87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de
cm. Pacote com 50 unidades.
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 5 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 5 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 5 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 5 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 80 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 100 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 100 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 30 
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R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 16,00 R$ 80,00 

R$ 16,17 R$ 80,85 

R$ 16,79 R$ 83,95 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 94,45 

R$ 1,24 R$ 99,20 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 9,60 R$ 960,00 

R$ 14,19 R$ 425,70 
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97 

Etiqueta autoadesiva
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100
(215,9 x 279,4mm). 
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos:qualidade fotomedindo 
115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 
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Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (02  
 

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (14  
 

caixa com 100 folhas 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (16  
 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  
 

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (30  

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
qualidade fotomedindo 

115 mm. Caixa com 50 folhas. 
282157 Cx 6 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 19 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 6 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 29,95 R$ 179,70 

R$ 16,50 R$ 165,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 35,28 R$ 211,68 
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108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
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Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, caixa 

com 100 folhas contendo 600 
400 Cx 6 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 0 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 0 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 20 

transparente,de 12mm x 279105 Un 60 

transparente 12mm x 279037 Un 60 

:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  300 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 0 

dupla face, na corbranca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 20 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 20 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 20 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 0 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 
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R$ 51,40 R$ 308,40 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 3,10 R$ 62,00 

R$ 3,40 R$ 204,00 

R$ 2,50 R$ 150,00 

R$ 12,98 R$ 3.894,00 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 
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124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 
1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner vermelho
09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadoverde –
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado azul 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadopreto –
12mmx30m. 
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado branco
12mmx30m. 
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho
12mmx30m 
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Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

231). 
: original do fabricante do 

equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 

439791 Un 4 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 4 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de polipropileno 

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 4 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote – 

medida de 22mm x10m. 

150671 Un 0 

de massa acrílica - 
com 2mm de 
vermelho – medida 

388161 Un 0 

:de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 5 

:de filme de polipropileno 
 – medida de 

429675 Un 5 

:de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 5 

:de filme de polipropileno 
branco – medida de 429675 Un 5 

filme de polipropileno 
vermelho – medida de 

429675 Un 5 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 99,60 R$ 398,40 

R$ 99,00 R$ 396,00 

R$ 3,17 R$ 12,68 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 4,85 
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134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo
12mmx30m. 
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 
150 a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
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:de filme de polipropileno 
amarelo – medida de 429675 Un 5 

, med. 48mm x 150671 Un 80 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 
 

289017 Rolo 50 

Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 6 

Flanela para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

302502 Un 500 

Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 50 

: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco.  

304509 Pct 50 

papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, 

confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 300 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 600 

polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 

12 minas de 60 mm de 

232402 Tb 100 
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R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 74,63 R$ 5.970,40 

R$ 2,10 R$ 105,00 

R$ 259,90 R$ 1.559,40 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 115,93 R$ 5.796,50 

R$ 10,37 R$ 518,50 

R$ 7,36 R$ 2.208,00 

R$ 6,10 R$ 3.660,00 

R$ 5,41 R$ 541,00 



     Fl 0141 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.
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Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 

203344 Tubo 100 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 

232155 Tubo 60 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 60 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 

oduto. 

288921 Un 120 

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 10 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,42 R$ 442,00 

R$ 5,50 R$ 330,00 

R$ 32,00 R$ 1.920,00 

R$ 20,00 R$ 2.400,00 

R$ 42,93 R$ 429,30 



Fl 0142 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
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Grampo p/ grampeador 23/15 
material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 60 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades. 

290404 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 1000 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 120 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  160 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 9,44 R$ 94,40 

R$ 5,86 R$ 351,60 

R$ 8,89 R$ 88,90 

R$ 18,10 R$ 181,00 

R$ 9,50 R$ 9.500,00 

R$ 17,93 R$ 0,00 

R$ 83,18 R$ 9.981,60 

R$ 87,57 R$ 14.011,20 
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157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
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: com caniço de 3 mm de 

altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  80 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 20 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 50 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 30 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 20 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 300 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 91,57 R$ 7.325,60 

R$ 18,80 R$ 376,00 

R$ 33,75 R$ 1.687,50 

R$ 13,76 R$ 412,80 

R$ 9,50 R$ 190,00 

R$ 15,00 R$ 4.500,00 
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163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  
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R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 500 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 500 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 50 

Maleta Organizadora 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 30 
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R$ 1,89 R$ 945,00 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 

R$ 45,50 R$ 1.365,00 
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167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 
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(umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 30 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 200 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma  150 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 10 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; cor 
; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 10 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 4000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct  20 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  20 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 50 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 3,00 R$ 90,00 

R$ 4,00 R$ 800,00 

R$ 46,89 R$ 7.033,50 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 330,20 

R$ 33,02 R$ 330,20 

R$ 33,02 
R$ 

132.080,00 

R$ 18,63 R$ 372,60 

R$ 18,63 R$ 372,60 

R$ 41,10 R$ 2.055,00 
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177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 
similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
similar. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-
 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
Referência HP Q8759A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 

 

965 Pct 40 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 0 
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R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 1.680,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 
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185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas.

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 
com 50 folhas. 
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
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Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 4 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

 
: dimensões 106,7 cm x 

m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

 
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 0 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 30 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 30 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 

237564 Cx 30 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 168,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 420,00 
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195 

Papel vegetal para 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas -
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 
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Papel vegetal para impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 60 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 100 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
 

965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 10 

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 80 

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 80 

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 80 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 80 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 

50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 80 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 100 

clear book 40 plástico, 
 

150994 Un 100 

transparente com 
- 347 x 234 mm. 

150994 Un 100 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor cristal. Pacote 

150994 Pct 1000 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor fumê. Pacote 

150994 Pct 500 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 983,50 R$ 59.010,00 

R$ 621,99 R$ 62.199,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 9.835,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 14,80 R$ 1.184,00 

R$ 14,90 R$ 1.490,00 

R$ 21,00 R$ 2.100,00 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 10.800,00 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 
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209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Med. 
310 x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 
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Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

150994 Un 60 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

150994 Un 60 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Med. 

 

150994 Un 60 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 60 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
150994 Un 10 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
150994 Un 30 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 150994 Pct 50 

Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,00 R$ 1.020,00 

R$ 17,00 R$ 1.020,00 

R$ 17,00 R$ 1.020,00 

R$ 17,00 R$ 1.020,00 

R$ 88,44 R$ 884,40 

R$ 19,87 R$ 596,10 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 
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220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 Unidades.
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 150994 

Pct 
50 

Pasta com aba e elástico  
 

150994 Un 500 

com 08 divisões, 150994 Un 20 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

287306 Un 80 

: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Cor Branco. 

364463 Pct 200 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 10 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 10 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267699 Cx 10 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 10 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 4,15 R$ 2.075,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 15,68 R$ 1.254,40 

R$ 3,15 R$ 630,00 

R$ 7,00 R$ 70,00 

R$ 4,00 R$ 40,00 

R$ 4,80 R$ 48,00 

R$ 4,15 R$ 41,50 

R$ 5,21 R$ 52,10 

R$ 6,27 R$ 62,70 

R$ 10,71 R$ 107,10 

R$ 21,52 R$ 215,20 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 
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234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 
04 unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
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Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

21806 Un 100 

 12 v. 21806 Un 30 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

 
: recarregável; tamanho 

; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
confiável e prolongada; 

validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 

21806 Cartela 0 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 400 

 
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 8,54 R$ 854,00 

R$ 8,54 R$ 256,20 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 3.600,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 
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243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
nn. Velocidade -
leitura e 10 MB/s para gravação;
oo. Requisitos -
porta USB 2.0; 
pp. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
qq. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
rr. Resistência 
resistência a choques;
ss. Capacidade 4 GB;
tt. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
uu. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
vv. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
ww. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
xx. Garantia - 5 (cinco) anos;
yy. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
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amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

- 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

- sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos 

intenso; 
 - estrutura de 

borracha áspera oferece grande 
 
- alto poder de 

resistência a choques; 
4 GB; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

 - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 5.086,00 
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245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
ee. sistema com porta USB 2.0;
ff. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos 
uso intenso; 
gg. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
hh. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
ii. Capacidade 8 GB;
jj. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
kk. Temperatura de operação:
a 60° C; 
ll. Temperatura de armazenamento:
-20°C para 85°C; 
mm. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
nn. Garantia - 5 (cinco) anos;
zz. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 
8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C 

de armazenamento: 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 33,34 R$ 6.668,00 
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246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
hh. Velocidade –
leitura e 10 MB/s para gravação;
ii. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
jj. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
kk. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ll. Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
mm. Capacidade –
nn. Dimensões –
124 mm; 
oo. Temperatura de
C a 60° C; 
pp. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
qq. Simplicidade –
a uma porta USB; 
rr. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
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Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

– 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 
– 16 GB; 
– 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
– basta conectar 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 51,00 R$ 10.200,00 
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Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
hh. Velocidade – 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
ii. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
jj. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
kk. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ll. Resistência – alta resistência a 
choques; 
mm. Capacidade –
nn. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
oo. Temperatura de operação:
60° C; 
pp. Temperatura de armazenamento:
-20°C para 85°C; 
qq. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
rr. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  
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Unidade de memória flash 32 GB 
). 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura 

e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alta resistência a 

– 32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 60 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 75,92 R$ 4.555,20 
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Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 
x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 unidades.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
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Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 

2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 60 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 100 

Plástico para crachá. 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 600 

 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

30 cm. 

270870 Un 100 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 137,00 R$ 8.220,00 

R$ 24,80 R$ 2.480,00 

R$ 1,53 R$ 918,00 

R$ 9,49 R$ 949,00 

R$ 40,40 R$ 0,00 
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253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

113263 Un 100 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 80 

14cm (cabo e lâminas) 
 

283049 Un 80 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 0 

Notebook 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 0 

Papel toalha branco 
23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct  0 

Refil para purificador libel  357298 Un 10 

azul 284649 Un 0 

preta 284649 Un 0 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 60 

 
: 75 g/m², med. 210mm x 

297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 

 

965 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 100 

 
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
328309 

 
Pct  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 4.100,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 23,80 R$ 1.904,00 

R$ 10,87 R$ 869,60 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 319,80 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 1.493,40 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 110,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 
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269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
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demarcacação de 

solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  6 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  6 

para  pistola de cola 284808 un 50 

para crachá. 376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 20 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 391988 un 0 

dupla face 18mmx30m. 19178 un 0 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 0 

durex transparente 19 279045 un 40 

transparente 45mm x 150571 un 200 

Apontador de mesa 
para lápis 343228 un 20 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 10 

eventos modelo AZ cor 397971 un 80 

 
caixa com 50 und. 298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 60 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 6 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 203500 un 50 

Calculadora eletrônica 150717 un 12 

permanente 
cor preta 107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
 

107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 un 20 

pequena – caixa 
150572 cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 15,00 R$ 90,00 

R$ 20,88 R$ 125,28 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 42,40 

R$ 3,08 R$ 616,00 

R$ 41,90 R$ 838,00 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 879,20 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 417,60 

R$ 22,33 R$ 133,98 

R$ 30,62 R$ 1.531,00 

R$ 15,64 R$ 187,68 

R$ 2,00 R$ 60,00 

R$ 1,00 R$ 30,00 

R$ 1,00 R$ 20,00 

R$ 1,29 R$ 25,80 
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292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
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largo caixa com 10 und 
150572 cx 20 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 

encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 5 

Organizador de gavetas 150278 un 10 

Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

375860 pct 5 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 5 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

358557 cx 10 

rolo com 100 mts 220986 mt 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 100 

acrílico de 50 cm 26000 un 30 

para uso geral tubo com 60631 Tb 0 

 
com folhas pautadas 414986 un 0 

carimbo cor vermelha 288985 un 0 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 203284 un 0 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 0 

303971 un 150 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 10 
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R$ 1,85 R$ 37,00 

R$ 12,88 R$ 64,40 

R$ 19,76 R$ 197,60 

R$ 18,90 R$ 94,50 

R$ 18,95 R$ 94,75 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 150,00 

R$ 2,80 R$ 84,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 126,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 153,60 
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312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 
 

1.2.5. Órgão Participante
 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 
com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos:na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 un

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo
taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor azul 
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Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 10 

com folhas pautadas 68500 un 0 

Fita para sinalização 
zebrada preta e amarela 129062 un 8 

. Órgão Participante 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PMB – UASG: 160083

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 

 367439 Rl  0 R$ 8,18

Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 0 R$ 54,45

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 un 

32492 Cx 50 R$ 5,50

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 R$ 5,50

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 50 R$ 5,50

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 50 R$ 5,50

colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 
32492 Cx 50 R$ 5,50
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R$ 8,00 R$ 80,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 79,04 

 R$ 578.195,48 

160083 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 
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600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

20 

Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 50 R$ 4,54

 
com depósito. 

230828  Un 0 R$ 1,70

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 0 R$ 9,31

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 0 R$ 5,77

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 

fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 0 R$ 2,42

: 9V, 300mAh. 
333185 Un 0 R$ 24,75

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 R$ 25,00

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 R$ 25,00

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 R$ 25,00

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade 

não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 R$ 11,39

 
puxa fácil, cor 

amarela, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 500 R$ 11,64
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R$ 4,54 R$ 227,00 

R$ 1,70 R$ 0,00 

R$ 9,31 R$ 0,00 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,64 R$ 5.820,00 
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21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

   
23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 
6 e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
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Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 500 R$ 11,39

anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 

aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 R$ 11,39

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 94897 Bl 0 R$ 15,93

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 0 R$ 39,17

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 0 R$ 2,52

Borracha apagadora de 

borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 300 R$ 1,14

 200715 Un 400 R$ 1,00

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 

com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 
6 e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 

346548 Un 0 R$ 140,00
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R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 0,00 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 0,00 

R$ 1,14 R$ 342,00 

R$ 1,00 R$ 400,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 
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marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela, aplicação 
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul, aplicação 
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza, 
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.
 

36 
Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
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marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 

m da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 R$ 3,00

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 R$ 3,00

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 R$ 3,00

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 100 R$ 3,00

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 100 R$ 3,00

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 300 R$ 55,00

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
32859 Cx 300 R$ 55,00
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R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 55,00 R$ 16.500,00 

R$ 55,00 R$ 16.500,00 
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borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
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borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 

de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 300 R$ 55,00

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 R$ 55,00

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 R$ 55,00

base d’água. 
279255 Un 0 R$ 6,19

amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 

om 12 unidades. 

279313 Cx  250 R$ 23,00

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 

279313 Cx  200 R$ 23,00
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R$ 55,00 R$ 16.500,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 6,19 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 5.750,00 

R$ 23,00 R$ 4.600,00 
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caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

50 

Cartão SMARTCARD 

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
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caixa com 12 unidades. 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  200 R$ 23,00

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  200 R$ 23,00

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  100 R$ 23,00

 
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 50 R$ 19,28

 
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 50 R$ 19,28

 
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 50 R$ 19,28

 
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 R$ 19,28

 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 R$ 14,00
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 23,00 R$ 4.600,00 

R$ 23,00 R$ 4.600,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 

R$ 19,28 R$ 964,00 

R$ 19,28 R$ 964,00 

R$ 19,28 R$ 964,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 
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51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga 
e USB switch 
 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 
 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
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 228486 Un 0 R$ 3,68

Capa encadernação, material pvc 

:  cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 R$ 1,00

Capa encadernação, material pvc 

: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 3000 R$ 1,00

. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 

compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 

150819 Cx 0 R$ 127,30

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 30 R$ 29,90

: 2 (duas) portas kva vga 94943 Un 0 R$ 310,00

cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
 

292447 Tubo  200 R$ 3,40

10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 

não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação 

. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  0 R$ 3,34

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 

, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  0 R$ 3,34

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
303971 Bisnaga 0 R$ 10,00
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R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 3.000,00 

R$ 127,30 R$ 0,00 

R$ 29,90 R$ 897,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 0,00 
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composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
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composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 R$ 17,79

: material à base d’água, 
inodoro, atóxico, 

aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  100 R$ 3,18

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor 

branco leitoso, capacidade para no 
, bordas arredondadas, 

peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 0 R$ 2,00

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, 

dade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 0 R$ 5,07

com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 100 R$ 90,17

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 
384359 Cx 0 R$ 2,15

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 0 R$ 2,66

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 0 R$ 5,92

1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 200 R$ 3,40

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 0 R$ 6,58

2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 300 R$ 3,90

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272519 Cx 0 R$ 2,34
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 5,07 R$ 0,00 

R$ 90,17 R$ 9.017,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 0,00 

R$ 5,92 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 6,58 R$ 0,00 

R$ 3,90 R$ 1.170,00 

R$ 2,34 R$ 0,00 
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100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
metal, formato paralelo 
25 unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
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3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 200 R$ 3,50

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 0 R$ 1,85

4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 300 R$ 3,98

6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 0 R$ 4,48

8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 271779 Cx 100 R$ 8,00

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 0 R$ 35,71

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 0 R$ 30,48

: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 

438553 Un 0 R$ 169,91
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R$ 3,50 R$ 700,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 3,98 R$ 1.194,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 0,00 
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personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.
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personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 150881 Cx 0 R$ 40,99

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 R$ 37,50

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 0 R$ 39,77

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 R$ 89,19

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 R$ 70,00

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 R$ 89,19

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 100 R$ 70,00

 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 50 R$ 16,00

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 50 R$ 16,17

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
encaderna aprox. 

85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 50 R$ 16,79
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Rubrica: 
___________ 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 7.000,00 

R$ 16,00 R$ 800,00 

R$ 16,17 R$ 808,50 

R$ 16,79 R$ 839,50 
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91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100
(215,9 x 279,4mm). 
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
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Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 

comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 50 R$ 18,89

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 50 R$ 18,89

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 50 R$ 1,24

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 0 R$ 8,00

: corpo em plástico, 
lâmina de 18 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 200 R$ 9,60

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 200 R$ 14,19

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 50 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (02  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (14  

caixa com 100 folhas 400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (16  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (20  

caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 R$ 56,06

Etiqueta autoadesiva  (30  
400 Cx 0 R$ 56,06
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R$ 18,89 R$ 944,50 

R$ 18,89 R$ 944,50 

R$ 1,24 R$ 62,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 9,60 R$ 1.920,00 

R$ 14,19 R$ 2.838,00 

R$ 56,06 R$ 2.803,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 
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Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 46,56mm x 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço. 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 
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:  caixa com 100 folhas 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
282157 Cx 0 R$ 29,95

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 0 R$ 16,50

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 

400 Rl 0 R$ 20,00

material papel, cor 
46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 

 

400 Cx 0 R$ 35,28

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 0 R$ 

 
cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa com 100 folhas contendo 600 
400 Cx 0 R$ 51,40

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 278811 Un 200 R$ 2,00

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 0 R$ 13,90

adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 1000 R$ 5,50

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 0 R$ 3,10

transparente,de 12mm x 279105 Un 0 R$ 3,40

transparente 12mm x 279037 Un 0 R$ 2,50
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Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 400,00 

R$ 13,90 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 5.500,00 

R$ 3,10 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 0,00 
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115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m.  
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 
1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 Fita dupla face 
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:polipropileno 
mono face, 50mm x 

333266 Rl  1000 R$ 12,98

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 R$ 7,91

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 R$ 5,33

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 0 R$ 2,89

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 100 R$ 12,87

face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 384818 Rolo 100 R$ 12,87

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 384818 Rolo 0 R$ 12,87

: face simples, cor 
, largura 15mm, rolo com 384818 Rolo 0 R$ 10,55

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 R$ 9,38

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

 
: original do fabricante do 

equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 

439791 Un 0 R$ 99,60

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 0 R$ 99,00

transparente 25mm x 
(dorso plástico de polipropileno 

orientado de 23 a 25 microns de 
adesivo a base de 

borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 R$ 3,17

150671 Un 0 R$ 12,00
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R$ 12,98 R$ 12.980,00 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 1.287,00 

R$ 12,87 R$ 1.287,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 
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Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadoverde – 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado azul – 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadopreto – 
12mmx30m. 
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado branco –
12mmx30m. 
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo –
12mmx30m. 
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 
12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria.
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza.  
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 Garfo descartável  
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transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote – 

medida de 22mm x10m. 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
388161 Un 0 R$ 29,43

:de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de polipropileno 
– medida de 429675 Un 0 R$ 0,97

filme de polipropileno 
 – medida de 

429675 Un 0 R$ 0,97

:de filme de polipropileno 
– medida de 429675 Un 0 R$ 0,97

, med. 48mm x 150671 Un 0 R$ 74,63

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 

resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

289017 Rolo 0 R$ 2,10

(Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 0 R$ 259,90

 
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

302502 Un 0 R$ 3,00

Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 50 R$ 115,93

304509 Pct 0 R$ 10,37
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 0,00 

R$ 2,10 R$ 0,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 115,93 R$ 5.796,50 

R$ 10,37 R$ 0,00 
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 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 
de boa qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente;
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
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: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco.  

 
33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 

224570 Pct 0 R$ 7,36

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
folha simples de alta 

qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 0 R$ 6,10

Grafite fino polymer técnico para 
(2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 500 R$ 5,41

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 500 R$ 4,42

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 500 R$ 5,50

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 

288921 Un 300 R$ 32,00
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R$ 7,36 R$ 0,00 

R$ 6,10 R$ 0,00 

R$ 5,41 R$ 2.705,00 

R$ 4,42 R$ 2.210,00 

R$ 5,50 R$ 2.750,00 

R$ 32,00 R$ 9.600,00 



     Fl 0175 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 Lápis preto 
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19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
grampo 26/6, 

com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 300 R$ 

: capacidade para 
160 folhas com um 

trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 0 R$ 42,93

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 R$ 9,44

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 0 R$ 5,86

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades. 

290404 Cx 300 R$ 8,89

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 R$ 18,10

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 500 R$ 9,50

272347 Cx 0 R$ 17,93

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 20,00 R$ 6.000,00 

R$ 42,93 R$ 0,00 

R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 0,00 

R$ 8,89 R$ 2.667,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 4.750,00 

R$ 17,93 R$ 0,00 
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Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com 
folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50.
 

162 
Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
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2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 

Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 200 R$ 83,18

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  200 R$ 87,57

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  200 R$ 91,57

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 200 R$ 18,80

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 200 R$ 33,75

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com 
folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 200 R$ 13,76

com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 0 R$ 9,50

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

397768 Pct 0 R$ 15,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 83,18 R$ 16.636,00 

R$ 87,57 R$ 17.514,00 

R$ 91,57 R$ 18.314,00 

R$ 18,80 R$ 3.760,00 

R$ 33,75 R$ 6.750,00 

R$ 13,76 R$ 2.752,00 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 
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Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD-R (gravável).
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 Molha-dedos 12 g 
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:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 0 R$ 1,89

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 0 R$ 4,00

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 0 R$ 45,50

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 0 R$ 45,50

245461 Un 0 R$ 3,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 
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Requisitos: (umectante para
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper).
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 
Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
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: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 0 R$ 4,00

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 

 

414856 Resma  0 R$ 46,89

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 0 R$ 33,02

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 0 R$ 33,02

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 0 R$ 33,02

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 3000 R$ 33,02

couchê branco e liso 
. Pacote com 

250359 Pct  0 R$ 18,63

 fosco 180g. 250359 Pct  0 R$ 18,63

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 0 R$ 41,10

Papel Coated para impressora 
. 

: gramatura Extra HP 
965 Rolo 0 R$ 1.152,50
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R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 99.060,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 
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universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.  
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP 
similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
ou similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 
ou similar. 

186 
Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
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universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 

Papel Coated para impressora 
.   

gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 

Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 R$ 983,50

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 

965 Rolo 0 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 

realce de cores. 

965 Pct 0 R$ 42,00

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

puro natural para 
965 Rolo 0 R$ 42,00
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 
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Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 
ou similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 
ou similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha, 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 
com 50 folhas. 
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m². 
 

197 Papel Sulfite Ploter para 
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: 80 g/m². Rolo medindo 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 0 R$ 20,88

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 0 R$ 20,88

 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa 

237564 Cx 0 R$ 20,88

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 0 R$ 42,00

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 0 R$ 983,50

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 0 R$ 621,99

Papel Sulfite Ploter para 965 Rolo 0 R$ 621,99
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R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 
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impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas -
mm. 
 

207 

Pasta porta-documento tipo 
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor cristal
com 10 unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor fumê
com 10 unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
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impressora HP t1100ps 
: gramatura 75 g/m², rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 

micras, rolo 0,90cm x 30m 
965 Rolo 0 R$ 983,50

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 R$ 12,00

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 0 R$ 12,00

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 0 R$ 12,00

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 0 R$ 12,00

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 0 R$ 14,80

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 500 R$ 14,90

clear book 40 plástico, 150994 Un 0 R$ 21,00

transparente com 
- 347 x 234 150994 Un 0 R$ 6,61

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cristal. Pacote 

150994 Pct 2000 R$ 10,80

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
fumê. Pacote 

150994 Pct 0 R$ 10,80

Pasta plástica com grampo mola 

; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

150994 Un 0 R$ 17,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 0,00 

R$ 14,90 R$ 7.450,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 21.600,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 
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210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 
10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 
Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
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Pasta plástica com grampo mola 

; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

150994 Un 0 R$ 17,00

Pasta plástica com grampo mola 

; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 0 R$ 17,00

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
dorso e bolso 

interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 0 R$ 17,00

: em plástico polipropileno 
, c/ 31 divisórias. 

150994 Un 0 R$ 88,44

: em plástico polipropileno 
, c/ 12 divisórias. 

150994 Un 200 R$ 19,87

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 150994 Pct 0 R$ 18,50

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 150994 

Pct 
0 R$ 18,50

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 150994 

Pct 
0 R$ 18,50

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
0 R$ 18,50

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 150994 

Pct 
0 R$ 18,50

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 150994 

Pct 
0 R$ 18,50

Pasta com aba e elástico  
150994 Un 0 R$ 4,15

com 08 divisões, 150994 Un 0 R$ 25,00

: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, 

287306 Un 200 R$ 15,68
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R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 3.974,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 3.136,00 
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espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 
und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. Caixa com12 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 
Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
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espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

 

364463 Pct 100 R$ 3,15

Prendedor de papel 1”  
Caixa com 12 267601 Cx 100 R$ 7,00

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267595 Cx 100 R$ 4,00

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 100 R$ 4,80

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 203980 Cx 100 R$ 4,15

Prendedor de papel 1”  
Caixa com12 267600 Cx 0 R$ 5,21

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267598 Cx 0 R$ 6,27

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267699 Cx 0 R$ 

Prendedor de papel 1" 
Caixa com 12 54674 Cx 0 R$ 21,52

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 300 R$ 25,30

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 300 R$ 25,30

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
114456 Cx 300 R$ 25,30

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,15 R$ 315,00 

R$ 7,00 R$ 700,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 4,80 R$ 480,00 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 7.590,00 

R$ 25,30 R$ 7.590,00 

R$ 25,30 R$ 7.590,00 
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qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não r
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 
com 04 unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
aaa. Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
bbb. Requisitos - sistema com 
porta USB 2.0; 
ccc. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
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qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

21806 Un 0 R$ 8,54

12 v. 21806 Un 0 R$ 8,54

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 R$ 18,61

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 R$ 9,00

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 

21806 Cartela 200 R$ 46,71

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 300 R$ 9,00

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  200 R$ 29,00

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 R$ 18,61

Unidade de memória flash 4 GB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 

151033 Un 100 R$ 25,43
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R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 46,71 R$ 9.342,00 

R$ 9,00 R$ 2.700,00 

R$ 29,00 R$ 5.800,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 2.543,00 
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protegendo de arranhões ou danos
derivados do uso intenso;
ddd. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
eee. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
fff. Capacidade 4 GB;
ggg. Dimensões: 70 x 226.8 x 
124 mm; 
hhh. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
iii. Temperatura 
armazenamento: -20°C para 85°C;
jjj. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
kkk. Garantia - 5 (cinco) anos;
lll. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
oo. sistema com porta USB 2.0;
pp. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
qq. Durabilidade - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
rr. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
ss. Capacidade 8 GB; 
tt. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
uu. Temperatura de operação:
a 60° C; 
vv. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
ww. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
xx. Garantia - 5 (cinco) anos;
mmm. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
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protegendo de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 

4 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

 de 
20°C para 85°C; 

 - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 8 GB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 
 

70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 R$ 33,34

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 33,34 R$ 0,00 
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246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
ss. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
tt. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
uu. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
vv. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ww. Resistência – alto poder de 
resistência a choques; 
xx. Capacidade – 16 GB;
yy. Dimensões – 70 x 226.8 x 
124 mm; 
zz. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
aaa. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
bbb. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
ccc. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
ss. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
tt. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
uu. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
vv. Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ww. Resistência 
resistência a choques; 
xx. Capacidade – 32 GB;
yy. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
zz. Temperatura de operação:
a 60° C; 
aaa. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
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Unidade de memória flash 16 GB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 
16 GB; 
70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
 – basta 

conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 50 R$ 51,00

Unidade de memória flash 32 GB 

Características/especificações: 
25 MB/s para 

leitura e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 – alta 
 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

mperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

151033 Un 50 R$ 75,92

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 51,00 R$ 2.550,00 

R$ 75,92 R$ 3.796,00 
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bbb. Simplicidade 
conectar a porta USB; 
ccc. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 
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 – basta 
 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 64 GB 

 
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 

Dimensões: 737x222x161 mm 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
Linux v.2.6x +. 

151033 Un 0 R$ 137,00

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 200 R$ 24,80

 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 0 R$ 1,53

escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

270870 Un 500 R$ 9,49
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R$ 137,00 R$ 0,00 

R$ 24,80 R$ 4.960,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 

R$ 9,49 R$ 4.745,00 
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252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo, 
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo, com quatro 
furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

 
261 

Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

 
265 

Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 
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, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 0 R$ 40,40

grosso, sem bordas, 
, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 R$ 20,00

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

113263 Un 0 R$ 41,00

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 R$ 13,00

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 R$ 13,00

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 200 R$ 23,80

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 0 R$ 10,87

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função 

alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 0 R$ 57,46

 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 0 R$ 66,00

23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 0 R$ 17,50

Refil para purificador libel  357298 Un 0 R$ 31,98

azul 284649 Un 0 R$ 3,70

preta 284649 Un 0 R$ 3,70

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 300 R$ 24,89

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 

965 Resma 5000 R$ 19,29

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 300 R$ 1,10

couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct  0 R$ 33,07
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R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 23,80 R$ 4.760,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 7.467,00 

R$ 19,29 R$ 96.450,00 

R$ 1,10 R$ 330,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 
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269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 Lâmina estilete 
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demarcacação de 
azul, fita de 

419722 
 

Un  0 R$ 15,00

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  0 R$ 20,88

para  pistola de cola 284808 un 0 R$ 1,50

para crachá. 376001 un 0 R$ 1,72

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 0 R$ 11,50

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 R$ 7,98

crepe 48mmx50m. 391988 un 0 R$ 5,54

dupla face 18mmx30m. 19178 un 0 R$ 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 0 R$ 9,99

durex transparente 19 279045 un 0 R$ 1,06

transparente 45mm x 150571 un 0 R$ 

 343228 un 0 R$ 41,90

com capacidade para 
 

239463 un 0 R$ 81,00

eventos modelo AZ cor 397971 un 0 R$ 10,99

caixa com 50 und. 298524 cx 0 R$ 1,61

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 R$ 6,96

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 0 R$ 22,33

Bandeja porta documentos 
203500 un 0 R$ 30,62

Calculadora eletrônica 150717 un 0 R$ 15,64

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 R$ 2,00

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 R$ 1,00

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 0 R$ 1,00

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 0 R$ 1,29

150572 cx 0 R$ 1,85

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 
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Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo 
com 50 gr 
 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
 

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
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largo caixa com 10 und 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 0 R$ 12,88

Organizador de gavetas 150278 un 0 R$ 19,76

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

375860 pct 0 R$ 18,90

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 pct 0 R$ 18,95

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 R$ 20,00

 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 cx 0 R$ 34,99

rolo com 100 mts 220986 mt 0 R$ 95,44

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 0 R$ 5,53

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 0 R$ 1,50

acrílico de 50 cm 26000 un 0 R$ 2,80

para uso geral tubo 60631 Tb 0 R$ 11,88

com folhas pautadas 414986 un 0 R$ 3,76

carimbo cor vermelha 288985 un 0 R$ 1,66

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 203284 un 0 R$ 2,70

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 0 R$ 2,58

303971 un 0 R$ 0,84

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 299426 cx 0 R$ 55,50

Pistola de cola quente 86 un 0 R$ 66,96

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 R$ 15,36

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 R$ 8,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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______________________________ 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 
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313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
 
1.2.6. Órgão Participante

BATALHÃO DE POLÍCIA

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 
Rolo com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

5 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 
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com folhas pautadas 68500 un 0 R$ 4,48

zebrada preta e 129062 un 0 R$ 9,88

. Órgão Participante 
 

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO – BPEB  – UASG: 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 

 

 367439 Rl  30 

: capa Jacarta, cor 
frisos, fitilho, índice e 

planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 50 

Alfinete colorido para mapas 

na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas 

na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 0,00 

 R$ 568.818,50 

UASG: 160060 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 245,40 

R$ 54,45 R$ 2.722,50 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 
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7 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo 
plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 
base feltro, encaixe pincel com 
encaixe. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 
CR2032 

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 
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colorido para mapas 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 20 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo 

plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 

feltro, encaixe pincel com 

240962 Un 20 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 40 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 10 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 20 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 

313931 Un 50 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 4,54 R$ 90,80 

R$ 1,70 R$ 68,00 

R$ 9,31 R$ 93,10 

R$ 5,77 R$ 115,40 

R$ 2,42 R$ 121,00 

R$ 24,75 R$ 247,50 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 341,70 
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19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
dimensões 76 x 102 mm
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.
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Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
76 x 102 mm; prazo de 

validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 400 

Bloco Adesivo Post-it 
:refil puxa fácil, cor 

amarela, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 400 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 

não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 300 

Bloco de anotações/lembretes 
pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 100 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 

 
94897 Bl 150 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 

R$ 11,64 R$ 4.656,00 

R$ 11,39 R$ 3.417,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 15,93 R$ 2.389,50 

R$ 39,17 R$ 783,40 
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26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 
capa protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de 
ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 
com repetição. Repetições: 0, 1, 2, 
3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite 
a marcação sequencial de 
números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 
4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor verde, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
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Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 

258297 Un 200 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 200 

Borracha verde látex. 200715 Un 300 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de 

ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 
com repetição. Repetições: 0, 1, 2, 
3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite 
a marcação sequencial de 
números. Sua configuração 
permite a regulagem da 

epetição (0, 1, 2, 3, 
4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 3 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 80 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 70 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 80 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 80 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 2,52 R$ 504,00 

R$ 1,14 R$ 228,00 

R$ 1,00 R$ 300,00 

R$ 140,00 R$ 420,00 

R$ 3,00 R$ 240,00 

R$ 3,00 R$ 210,00 

R$ 3,00 R$ 240,00 

R$ 3,00 R$ 240,00 
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34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente 
0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
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(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 70 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,00 R$ 210,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 
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38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
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Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 45 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 45 

base d’água. 
279255 Un 60 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  40 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  25 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  25 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 55,00 R$ 2.475,00 

R$ 55,00 R$ 2.475,00 

R$ 6,19 R$ 371,40 

R$ 23,00 R$ 920,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 575,00 

R$ 23,00 R$ 575,00 
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45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

48 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor incolor, formato 210 x 
297. 
 

53 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor preta, formato 210 x 
297. 
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texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 20 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 20 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 10 

hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 20 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 1 

com capa. 228486 Un 120 

Capa encadernação, material 

:  cloreto de polivinila, 
, formato 210 x 

278728 Un 2000 

Capa encadernação, material 

: cloreto de polivinila, 
, formato 210 x 

278728 Un 2000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 14,00 R$ 14,00 

R$ 3,68 R$ 441,60 

R$ 1,00 R$ 2.000,00 

R$ 1,00 R$ 2.000,00 
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54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser 
e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva 
vga e USB switch 
 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
gr. Composição polivinil acetato 
pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
(adesivo em barras de 8g, 
de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de sódio 
- não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 
a cola não se desprende e não cai 
da base. Adesivo preso à base.
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 
tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 
Cola epóxi, 16 gr. 
Gr. 
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Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 
impressoras laser 

e jato de tinta. Caixa com 500 

150819 Cx 10 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 25 

: 2 (duas) portas kva 94943 Un 10 

Cola branca escolar. 
cola em tubo com 40 

. Composição polivinil acetato - 
pva, cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

292447 Tubo  100 

: tubo com 10 gr 
em barras de 8g, a base 

de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para 

evitar evaporação excessiva. Ao 
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 
cola não se desprende e não cai 

Adesivo preso à base. 

292447 Tubo  100 

: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com 
hermética, com data de 

validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  100 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 35 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 
343637 Bisnaga  40 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 127,30 R$ 1.273,00 

R$ 29,90 R$ 747,50 

R$ 310,00 R$ 3.100,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 10,00 R$ 350,00 

R$ 17,79 R$ 711,60 



     Fl 0199 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base 
d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: 
faber castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

63 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
200ml norma ABNT. Pacote com 
100 unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 
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material à base 

d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: 
faber castell, equivalente ou de 

201129 Frasco  50 

Copo descartável em 

: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 

50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 

397763 Pct 200 

Copo descartável em 

: cor branco leitoso, 
dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 

314080 Pct 2000 

 
com Etiqueta 

Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 80 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 
384359 Cx 20 

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 100 

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271781 Cx 100 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272503 Cx 100 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271782 Cx 100 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271776 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,18 R$ 159,00 

R$ 2,00 R$ 400,00 

R$ 5,07 R$ 10.140,00 

R$ 90,17 R$ 7.213,60 

R$ 2,15 R$ 43,00 

R$ 2,66 R$ 266,00 

R$ 5,92 R$ 592,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 6,58 R$ 658,00 

R$ 3,90 R$ 390,00 
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72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 25 unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
com impressão UV e nome d
Órgão. 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 
nome do Órgão. 
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: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272519 Cx 100 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271777 Cx 100 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272520 Cx 100 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271778 Cx 100 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271780 Cx 100 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 271779 Cx 100 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

412084 Un 20 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 

324606 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 2,34 R$ 234,00 

R$ 3,50 R$ 350,00 

R$ 1,85 R$ 185,00 

R$ 3,98 R$ 398,00 

R$ 4,48 R$ 448,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 714,20 

R$ 30,48 R$ 609,60 
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80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características 
de reter impurezas (superiores a 5 
micra) na sua superfície e ao 
longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacte
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades.
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.  
: carvão ativado com 

prata coloidal para purificador de 
modelo Soft Everest; vida útil 

média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características 
de reter impurezas (superiores a 5 

na sua superfície e ao 
longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

438553 Un 20 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 

 
150881 Cx 10 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 

Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 10 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

 
tamanho A4,  297 x 

Caixa com 250 unidades. 
150881 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 169,91 R$ 3.398,20 

R$ 40,99 R$ 409,90 

R$ 37,50 R$ 375,00 

R$ 39,77 R$ 397,70 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 
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86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
de polivinila, diâmetro 
preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 50 unidades. 
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. 
com 70 unidades. 
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
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Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

encadernação 
: material pvc - cloreto 

de polivinila, diâmetro 9mm, cor 
quantidade folhas 50, 

pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
semirrígido; encaderna 

aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 

de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 20 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 50 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

132675 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 16,00 R$ 320,00 

R$ 16,17 R$ 323,40 

R$ 16,79 R$ 335,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 1,24 R$ 62,00 

R$ 8,00 R$ 400,00 
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95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100
(215,9 x 279,4mm).
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 
50 folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
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: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

313751 Un 50 

Estilete para serviços pesados 
: lâmina 18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 30 

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 40 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  
p/ folha) 
: caixa com 100 folhas 

(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (30  
 

:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 20 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 
282157 Cx 20 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 20 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,60 R$ 480,00 

R$ 14,19 R$ 425,70 

R$ 56,06 R$ 2.242,40 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 29,95 R$ 599,00 

R$ 16,50 R$ 330,00 

R$ 20,00 R$ 400,00 
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106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 
x 101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa com 100 folhas contendo 
600 etiquetas. 
 

109 

Extrator de grampo tipo 
espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  
em aço. 
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm 
x 50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 
Rolo c/ 10 m 
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material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 20 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa com 100 folhas contendo 
400 Cx 20 

Extrator de grampo tipo 
Requisitos: 

comprimento 15 cm, largura 2 cm,  278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 150 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 100 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 80 

transparente,de 12mm 279105 Un 80 

transparente 12mm x 279037 Un 80 

:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  200 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 120 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 15 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 15 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 35,28 R$ 705,60 

R$ 35,28 R$ 705,60 

R$ 51,40 R$ 1.028,00 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 2.085,00 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 3,10 R$ 248,00 

R$ 3,40 R$ 272,00 

R$ 2,50 R$ 200,00 

R$ 12,98 R$ 2.596,00 

R$ 7,91 R$ 949,20 

R$ 5,33 R$ 79,95 

R$ 2,89 R$ 43,35 

R$ 12,87 R$ 193,05 
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120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corverde, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m. 
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, 
corvermelha, medindo 15mm X 
10m. Rolo c/ 10 m. 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m.  
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 
PT 1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 
TZE-241). Requisitos
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 
resina sintética - boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
– medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m
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dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 384818 Rolo 15 

dupla face, 
, medindo 15mm X 

 

384818 Rolo 15 

: face simples, cor 
, largura 15mm, rolo com 384818 Rolo 15 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 150 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 

439791 Un 20 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 

Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 20 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de 

orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 

boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 

279066 Un 50 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote 

medida de 22mm x10m. 

150671 Un 50 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
medida 09mmx20m. 

388161 Un 25 

:de filme de 
orientadoverde – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 35 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 12,87 R$ 193,05 

R$ 12,87 R$ 193,05 

R$ 10,55 R$ 158,25 

R$ 9,38 R$ 1.407,00 

R$ 99,60 R$ 1.992,00 

R$ 99,00 R$ 1.980,00 

R$ 3,17 R$ 158,50 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 29,43 R$ 735,75 

R$ 0,97 R$ 33,95 
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130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m.
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
– medida de 12mmx30m.
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
vermelho – 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme 
polipropileno bi-orientad
– medida de 12mmx30m.
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º de 
caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 
40x60cm. 

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável 
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 
de boa qualidade 
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:de filme de 
orientado azul – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 35 

:de filme de 
orientadopreto – 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 35 

:de filme de 
orientado branco 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 35 

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

 medida de 
429675 Un 35 

:de filme de 
orientado amarelo 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 35 

, med. 48mm x 150671 Un 50 

transparente tipo 
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º de 

289017 Rolo 50 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 10 

para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 

302502 Un 600 

Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 50 

Garfo descartável  
: Pacote com 50 

Unidades. Cor Branco.  
304509 Pct 100 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 

224570 Pct 1000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 0,97 R$ 33,95 

R$ 0,97 R$ 33,95 

R$ 0,97 R$ 33,95 

R$ 0,97 R$ 33,95 

R$ 0,97 R$ 33,95 

R$ 74,63 R$ 3.731,50 

R$ 2,10 R$ 105,00 

R$ 259,90 R$ 2.599,00 

R$ 3,00 R$ 1.800,00 

R$ 115,93 R$ 5.796,50 

R$ 10,37 R$ 1.037,00 

R$ 7,36 R$ 7.360,00 
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142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar;
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer 
para lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
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Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 

maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 2000 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 50 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 50 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 

dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 50 
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R$ 6,10 R$ 12.200,00 

R$ 5,41 R$ 270,50 

R$ 4,42 R$ 221,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 
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146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6,
com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 
produto. 
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 
1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 
und. 

151 

Grampo p/ grampeador 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades.
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Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 

1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 

288921 Un 50 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 50 

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 10 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 30 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 

1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 

290525 Cx 40 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 unidades. 

290404 Cx 30 
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R$ 32,00 R$ 1.600,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 

R$ 42,93 R$ 429,30 

R$ 9,44 R$ 283,20 

R$ 5,86 R$ 234,40 

R$ 8,89 R$ 266,70 
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152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado,
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 
50 unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 
200. 
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Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 20 

 
formato cilíndrico 

(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 

280065 Cx 100 

madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

 

272347 Cx 100 

 
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 

acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 30 

 
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  30 

–  
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  30 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 50 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 

424372 Un 40 
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R$ 18,10 R$ 362,00 

R$ 9,50 R$ 950,00 

R$ 17,93 R$ 1.793,00 

R$ 83,18 R$ 2.495,40 

R$ 87,57 R$ 2.627,10 

R$ 91,57 R$ 2.747,10 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 1.350,00 
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160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo 
capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
folhas 54g/m². 
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
 

163 

Mídia de disco CD
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
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: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, 

largura 220, tipo 
capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 

150058 Un 20 

com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 50 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 50 

-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

 
gravação altamente 

confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 100 
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R$ 13,76 R$ 275,20 

R$ 9,50 R$ 475,00 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 1,89 R$ 189,00 
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164 

Mídia de disco DVD
(gravável). 
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 
mancha. 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.
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Mídia de disco DVD-R 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 
 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 100 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 50 

Maleta Organizadora 
 em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 50 

 
(umectante para os 

dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 

245461 Un 20 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 100 

Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , cor 

Resma com 500 folhas 

414856 Resma  20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 

297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 

R$ 3,00 R$ 60,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 46,89 R$ 937,80 

R$ 33,02 R$ 990,60 
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171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

172 

Papel formato A4.  
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 
90 g/m². Referência HP C6567B 
ou similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.
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: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

.   
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 3000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 

250359 Pct  20 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  40 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 50 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 1 R$ 1.152,50

Papel Coated para impressora 
t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 1 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 
150 ft); gramatura 

90 g/m². Referência HP C6567B 

965 Rolo 1 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 1 R$ 3.003,50
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R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 99.060,00 

R$ 18,63 R$ 372,60 

R$ 18,63 R$ 745,20 

R$ 41,10 R$ 2.055,00 

R$ 1.152,50 R$ 1.152,50 

R$ 1.152,50 R$ 1.152,50 

R$ 983,50 R$ 983,50 

R$ 3.003,50 R$ 3.003,50 
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181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss)
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 
ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
ou similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 
ou similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência HP Q8835A 
ou similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
190 g/m². Referência HP Q1427A 
ou similar. 
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Papel fotográfico universal alto-
gloss). 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 

965 Rolo 1 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 50 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

. 
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 

965 Rolo 1 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

. 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 

965 Rolo 1 R$ 1.624,50

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 3 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

.  
: dimensões 106,7 cm 

x 22,9 m; referência HP Q8835A 

965 Rolo 1 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

.  
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 

965 Rolo 1 R$ 1.152,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

R$ 42,00 R$ 2.100,00 

R$ 1.624,50 R$ 1.624,50 

R$ 1.624,50 R$ 1.624,50 

R$ 42,00 R$ 126,00 

R$ 3.003,50 R$ 3.003,50 

R$ 1.152,50 R$ 1.152,50 
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189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência
ou similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas.

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², 
rolo com 107cm x 50 m; 

198 

Papel Velino p/ impressora 
Plotter 
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 
verde. 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
preta. 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga 
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Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

. 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 50 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 50 

cor palha, 180g/m², 
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 50 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps. 

: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 10 

Papel vegetal para impressora 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 1 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 1 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², 
107cm x 50 m;  

965 Rolo 1 

Papel Velino p/ impressora 

tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m 

965 Rolo 1 

:lombada larga A4 138282 Un 50 

:lombada larga A4 
138282 

Un 50 

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 40 
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R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 983,50 R$ 983,50 

R$ 621,99 R$ 621,99 

R$ 621,99 R$ 621,99 

R$ 983,50 R$ 983,50 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 480,00 
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202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
cinza. 
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico na 
cor preta, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal.
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas 
mm. 
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
cristal. Pacote com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
fumê. Pacote com 10 unidades.
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 
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:lombada larga A4 
138282 

Un 50 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 100 

: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico na 

, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 

350 x 255 mm. 

335273 Un 100 

clear book 40 plástico, 
cristal. 

150994 Un 50 

transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 150994 Un 100 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 200 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 200 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

150994 Un 30 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

150994 Un 40 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 14,80 R$ 1.480,00 

R$ 14,90 R$ 1.490,00 

R$ 21,00 R$ 1.050,00 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 2.160,00 

R$ 10,80 R$ 2.160,00 

R$ 17,00 R$ 510,00 

R$ 17,00 R$ 680,00 
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211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê
10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul
10 unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 
lateral e na base. 
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Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 30 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 20 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, c/ 31 
150994 Un 50 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, c/ 12 
150994 Un 50 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 150994 Pct 50 

Plástica Canaleta A-4 
corpreta. Pacote com 150994 Pct 50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corfumê. Pacote com 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corazul. Pacote com 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corcinza. Pacote com 150994 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 150994 

Pct 
20 

Pasta com aba e elástico  
amarela. 

150994 Un 20 

 
com 08 divisões, 150994 Un 40 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 

287306 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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R$ 17,00 R$ 510,00 

R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 88,44 R$ 4.422,00 

R$ 19,87 R$ 993,50 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 4,15 R$ 83,00 

R$ 25,00 R$ 1.000,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 
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224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 
Prendedor de papel 1” 

Requisitos:32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 
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: para sobremesa 

tamanho 15 cm, pacote com 10 
Cor Branco. 

364463 Pct 500 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 50 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 50 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 50 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 50 

Prendedor de papel 1”  

32 mm. Caixa com12 
267600 Cx 50 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 50 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267699 Cx 50 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 50 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 

114456 Cx 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,15 R$ 1.575,00 

R$ 7,00 R$ 350,00 

R$ 4,00 R$ 200,00 

R$ 4,80 R$ 240,00 

R$ 4,15 R$ 207,50 

R$ 5,21 R$ 260,50 

R$ 6,27 R$ 313,50 

R$ 10,71 R$ 535,50 

R$ 21,52 R$ 1.076,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 
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235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 50 

21806 Un 1 

Pilha alcalina A23 - 12 v. 21806 Un 1 

tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 5 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

Pilha recarregável  
: recarregável; tamanho 

; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

21806 Cartela 200 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

Pilha recarregável  
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  200 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 8,54 R$ 8,54 

R$ 8,54 R$ 8,54 

R$ 18,61 R$ 93,05 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 46,71 R$ 9.342,00 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 29,00 R$ 5.800,00 

R$ 18,61 R$ 186,10 
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Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
a.Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
b.Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
c.Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
d.Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
e. Resistência - 
resistência a choques;
f.Capacidade 4 GB;
g.Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
h.Temperatura de operação: 0° C 
a 60° C; 
i.Temperatura de armazenamento: 
-20°C para 85°C; 
j.Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
k.Garantia - 5 (cinco) anos;
l.Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
m.10.5x + e Linux v.2.6x +.

Rfr: Kingston Dat

R400 (DTR400/8G) ou similar.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 alto poder de 
resistência a choques; 
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 

operação: 0° C 

Temperatura de armazenamento: 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Rfr: Kingston Data Traveler 

R400 (DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,43 R$ 2.543,00 



Fl 0220 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
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_______________________________
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Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
yy. sistema com porta USB 2.0;
zz. Estrutura de borracha 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
aaa. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
bbb. Resistência - 
resistência a choques;
ccc. Capacidade 8 GB;
ddd. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
eee. Temperatura de operação:
C a 60° C; 
fff. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
ggg. Simplicidade -
a uma porta USB; 
hhh. Garantia - 5 (cinco) anos;
nnn. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 alto poder de 
resistência a choques; 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
 -20°C para 

- basta conectar 
 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 33,34 R$ 3.334,00 
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Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
ddd. Velocidade –
leitura e 10 MB/s para gravação;
eee. Requisitos –
porta USB 2.0; 
fff. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
ggg. Durabilidade
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
hhh. Resistência 
resistência a choques;
iii. Capacidade 
jjj. Dimensões 
124 mm; 
kkk. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
lll. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
mmm. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
nnn. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

– 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

– sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 – alto poder de 
a a choques; 

 – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

Simplicidade – basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

dows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 51,00 R$ 5.100,00 



Fl 0222 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
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Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive
Características/especificações:
ddd. Velocidade 
para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
eee. Requisitos 
porta USB 2.0; 
fff. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
ggg. Durabilidade
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
hhh. Resistência
resistência a choqu
iii. Capacidade – 32 GB;
jjj. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
kkk. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
lll. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
mmm. Simplicidade
conectar a porta USB;
nnn. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

 – 25 MB/s 
para leitura e 10 MB/s para 

 – sistema com 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

Durabilidade – estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

Resistência – alta 
es; 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

Simplicidade – basta 
conectar a porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 75,92 R$ 3.796,00 
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Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão 
anterior - USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resisten
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
- de -20°C a 85°C (de 
185°F); 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura de 
0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 

252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação); 

Compatível com a versão 
 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm 

(2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 

32°F a 140°F); - 
Temperaturas de armazenamento 

20°C a 85°C (de -4°F a 

5 (cinco) anos ; 
Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 50 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 100 

Plástico para crachá. 
: formato vertical; 

material poliestireno; espessura de 
0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 

aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 100 

Régua em alumínio 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 

30 cm. 

270870 Un 200 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 500 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 137,00 R$ 6.850,00 

R$ 24,80 R$ 2.480,00 

R$ 1,53 R$ 153,00 

R$ 9,49 R$ 1.898,00 

R$ 40,40 R$ 20.200,00 



Fl 0224 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________

 

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 
mm. 

255 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves.

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 

Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
1,8m. 

 261 

Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 
unidades 

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo

264 Tinta para carimbo

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
x 297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 50 

:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 

113263 Un 150 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 200 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 200 

material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

283560 Un 60 

14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

283049 Un 60 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função 

alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 20 

Trava para Notebook 
: com Chave e 

Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
150261 Un 5 

branco 
23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 

5240 Pct  1000 

Refil para purificador libel  357298 Un 10 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 20 

carimbo preta 284649 Un 20 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 100 

Papel A4 reciclado 
: 75 g/m², med. 210mm 

x 297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

965 Resma 3000 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 

R$ 41,00 R$ 6.150,00 

R$ 13,00 R$ 2.600,00 

R$ 13,00 R$ 2.600,00 

R$ 23,80 R$ 1.428,00 

R$ 10,87 R$ 652,20 

R$ 57,46 R$ 1.149,20 

R$ 66,00 R$ 330,00 

R$ 17,50 R$ 17.500,00 

R$ 31,98 R$ 319,80 

R$ 3,70 R$ 74,00 

R$ 3,70 R$ 74,00 

R$ 24,89 R$ 2.489,00 

R$ 19,29 R$ 57.870,00 

R$ 1,10 R$ 220,00 
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268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 
40 folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
de sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 
40 mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 
18mmx30m. 

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 
25mmx30m.  

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  
45mm x 45m 

280 Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ 
cor azul 

283 Percevejo latonado
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
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Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Papel de Presente  
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 
328309 

 
Pct  20 

Fita adesiva, PVC,  
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  50 

 
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, vermelha, fita 
406728 

 
Un  40 

para  pistola de cola 284808 un 10 

 
para crachá. 376001 un 200 

para fita adesiva 12 x 45772 un 20 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 30 

crepe 48mmx50m. 391988 un 50 

dupla face 19178 un 40 

dupla face 283749 un 40 

durex transparente 19 279045 un 40 

 transparente 150571 un 150 

Apontador de mesa 
para lápis 343228 un 5 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 20 

eventos modelo AZ 397971 un 20 

Percevejo latonado 
caixa com 50 und. 298524 cx 20 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 30 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 5 

documentos 
com três 203500 un 10 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 33,07 R$ 661,40 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 20,88 R$ 835,20 

R$ 1,50 R$ 15,00 

R$ 1,72 R$ 344,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 

R$ 7,98 R$ 239,40 

R$ 5,54 R$ 277,00 

R$ 5,90 R$ 236,00 

R$ 9,99 R$ 399,60 

R$ 1,06 R$ 42,40 

R$ 3,08 R$ 462,00 

R$ 41,90 R$ 209,50 

R$ 81,00 R$ 1.620,00 

R$ 10,99 R$ 219,80 

R$ 1,61 R$ 32,20 

R$ 6,96 R$ 208,80 

R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 306,20 

R$ 15,64 R$ 312,80 
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288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 
und 

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo 
com 50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
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Caneta marcador permanente 
cor preta 107450 un 50 

Caneta marcador permanente 
cor azul 107450 un 50 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 50 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 20 

largo caixa com 10 150572 cx 20 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 

 

150974 pct 10 

Organizador de gavetas 150278 un 10 

Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

375860 pct 10 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 pct 10 

caixa com 100 folhas 203550 cx 5 

auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 cx 10 

rolo com 100 mts 220986 mt 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 10 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 80 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 40 

para uso geral tubo 60631 Tb 10 

Caderno 46 folhas  
com folhas pautadas 414986 un 10 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 5 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 203284 un 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,29 R$ 25,80 

R$ 1,85 R$ 37,00 

R$ 12,88 R$ 128,80 

R$ 19,76 R$ 197,60 

R$ 18,90 R$ 189,00 

R$ 18,95 R$ 189,50 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 55,30 

R$ 1,50 R$ 120,00 

R$ 2,80 R$ 112,00 

R$ 11,88 R$ 118,80 

R$ 3,76 R$ 37,60 

R$ 1,66 R$ 8,30 

R$ 2,70 R$ 27,00 
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307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para 
Retroprojetor 
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um 
compartimento 

313 
Caderno 96 folhas
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
 
1.2.7. Órgão Participante 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 
Rolo com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 40 

303971 un 10 

Transparência para 

caixa com 50 folhas 
299426 cx 20 

Pistola de cola quente 86 un 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 10 

Bandeja porta documentos 
com um 272739 un 20 

Caderno 96 folhas 
com folhas pautadas 68500 un 30 

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 50 

 
COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 

 

 367439 Rl  5 

: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 300 

Alfinete colorido para mapas 

na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 2,58 R$ 103,20 

R$ 0,84 R$ 8,40 

R$ 55,50 R$ 1.110,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 153,60 

R$ 8,00 R$ 160,00 

R$ 4,48 R$ 134,40 

R$ 9,88 R$ 494,00 

 
R$ 

527.780,91 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 40,90 

R$ 54,45 R$ 16.335,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

com 50 Un. 

5 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50
Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo 
plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 
base feltro, encaixe pincel com 
encaixe. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 
CR2032 

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.
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COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

Alfinete colorido para mapas 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 10 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo 

plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 
base feltro, encaixe pincel com 

240962 Un 30 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 50 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 20 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 10 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 

313931 Un 10 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 4,54 R$ 136,20 

R$ 1,70 R$ 85,00 

R$ 9,31 R$ 186,20 

R$ 5,77 R$ 57,70 

R$ 2,42 R$ 24,20 

R$ 24,75 R$ 247,50 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
dimensões 76 x 102 mm
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 
Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
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COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 0 

anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 10 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
76 x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

Bloco Adesivo Post-it 
:refil puxa fácil, cor 

amarela, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 200 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 

facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
94862 Bl 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 113,90 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,64 R$ 2.328,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora 
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 
capa protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de 
ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 
com repetição. Repetições: 0, 1, 2, 
3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
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COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de papel lembrete 

colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

94897 Bl 0 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 

258297 Un 130 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 50 

Borracha verde látex. 200715 Un 50 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de 

ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 

Repetições: 0, 1, 2, 
3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 

em na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 15 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
: material plástico 

71404 Un 100 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 15,93 R$ 0,00 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 327,60 

R$ 1,14 R$ 57,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 140,00 R$ 2.100,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 
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Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor verde, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor vermelha, aplicação 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
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COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 
(arquivo morto) 

: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor cinza, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 100 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 100 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 30 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 25 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 55,00 R$ 1.375,00 
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Comando de Operações Terrestres –
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

unidades. 
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente 
0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento 
e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

43 
Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento 
e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 20 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 10 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 10 

base d’água. 
279255 Un 50 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  40 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

279313 Cx  10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 6,19 R$ 309,50 

R$ 23,00 R$ 920,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 
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____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

48 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
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COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 5 

hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 
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_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id

Card) (para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor incolor
297. 
 

53 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor preta, formato 210 x 
297. 
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura 
de 180 g/m²; dimensões 15mm x 
10 mm; cor branca
impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva 
vga e USB switch 
 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
gr. Composição polivinil acetato 
pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
(adesivo em barras de 8g, 
de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de sódio 
- não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 
a cola não se desprende e não cai 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-

Card) (para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

com capa. 228486 Un 0 

Capa encadernação, material 

:  cloreto de polivinila, 
incolor, formato 210 x 

278728 Un 3.000 

Capa encadernação, material 

: cloreto de polivinila, 
, formato 210 x 

278728 Un 3.000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura 

de 180 g/m²; dimensões 15mm x 
cor branca; sem 

impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades. 

150819 Cx 5 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 30 

: 2 (duas) portas kva 94943 Un 0 

Cola branca escolar. 
cola em tubo com 40 

. Composição polivinil acetato - 
pva, cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

292447 Tubo  100 

: tubo com 10 gr 
em barras de 8g, a base 

de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para 

evitar evaporação excessiva. Ao 
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 

se desprende e não cai 

292447 Tubo  100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 3.000,00 

R$ 1,00 R$ 3.000,00 

R$ 127,30 R$ 636,50 

R$ 29,90 R$ 897,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 
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____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

da base. Adesivo preso à base.
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 
tampa hermética, com 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 
Cola epóxi, 16 gr. 
Gr. 

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à 
d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. 
Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 
no mínimo 50ml
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
200ml norma ABNT. Pacote com 
100 unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 
Clips dourados 

Requisitos: tamanho 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

Adesivo preso à base. 

: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com 
tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  50 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 80 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 
343637 Bisnaga  20 

Corretivo líquido.  
: material à base 

d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. 
Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade. 

201129 Frasco  100 

Copo descartável em 

: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 

50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 

397763 Pct 40 

Copo descartável em 

: cor branco leitoso, 
dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 

314080 Pct 50 

 
com Etiqueta 

Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 20 

tamanho 5 mini 
384359 Cx 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,34 R$ 167,00 

R$ 10,00 R$ 800,00 

R$ 17,79 R$ 355,80 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 80,00 

R$ 5,07 R$ 253,50 

R$ 90,17 R$ 1.803,40 

R$ 2,15 R$ 10,75 
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_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 25 unidades. 
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paraconvites, caixa com 100 

 
: tamanho 0, material 

metal formato paralelo, caixa com 
271775 Cx 50 

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271781 Cx 50 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272503 Cx 50 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271782 Cx 100 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271776 Cx 100 

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272519 Cx 100 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271777 Cx 100 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272520 Cx 100 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271778 Cx 100 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271780 Cx 100 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 271779 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 2,66 R$ 133,00 

R$ 5,92 R$ 296,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 6,58 R$ 658,00 

R$ 3,90 R$ 390,00 

R$ 2,34 R$ 234,00 

R$ 3,50 R$ 350,00 

R$ 1,85 R$ 185,00 

R$ 3,98 R$ 398,00 

R$ 4,48 R$ 448,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 
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78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
com impressão UV e nome d
Órgão. 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 
nome do Órgão. 
 

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características 
de reter impurezas (superiores a 5 
micra) na sua superfície e ao 
longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostát
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para 
troca do mesmo. Validade não 
inferior a 1 (um) ano no ato de 
entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com
unidades. 
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em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

412084 Un 0 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 

324606 Un 0 

.  
: carvão ativado com 

prata coloidal para purificador de 
Soft Everest; vida útil 

média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características 
de reter impurezas (superiores a 5 

superfície e ao 
longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para 
troca do mesmo. Validade não 
inferior a 1 (um) ano no ato de 

438553 Un 20 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 

 
150881 Cx 10 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com 250 

150881 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 35,71 R$ 0,00 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 3.398,20 

R$ 40,99 R$ 409,90 

R$ 37,50 R$ 375,00 
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83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 
g/m². caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre 
do COTER ou dos 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
de polivinila, diâmetro 
preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido;
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 50 unidades. 
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
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Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 
g/m². caixa com 100 unidades 

150881 Cx 10 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

 
tamanho A4,  297 x 

Caixa com 250 unidades. 
150881 Cx 10 

Envelope pardo com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto 

de polivinila, diâmetro 9mm, cor 
quantidade folhas 50, 

pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 

150974 Pct 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 39,77 R$ 397,70 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 16,00 R$ 160,00 

R$ 16,17 R$ 161,70 

R$ 16,79 R$ 167,90 

R$ 18,89 R$ 188,90 
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aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades. 
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
8 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100
(215,9 x 279,4mm).
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha)
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aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 10 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 30 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

132675 Un 100 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

313751 Un 100 

Estilete para serviços pesados 
: lâmina 18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 10 

Etiqueta autoadesiva  (01  
 

: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 

caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 

400 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 18,89 R$ 188,90 

R$ 1,24 R$ 37,20 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 9,60 R$ 960,00 

R$ 14,19 R$ 141,90 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 
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Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 
50 folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 
x 101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa com 100 folhas contendo 
600 etiquetas. 
 

109 

Extrator de grampo tipo 
espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  
em aço. 
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 
Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
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: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 

:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 
282157 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa com 100 folhas contendo 
400 Cx 10 

Extrator de grampo tipo 
Requisitos: 

comprimento 15 cm, largura 2 cm,  278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 140 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

278968 Un 80 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 29,95 R$ 299,50 

R$ 16,50 R$ 165,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 51,40 R$ 514,00 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 1.946,00 

R$ 5,50 R$ 440,00 
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crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm 
x 50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corverde, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m. 
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, 
corvermelha, medindo 15mm X 
10m. Rolo c/ 10 m. 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m.  
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm 
preto sobre branco (Ref TZE
231). 
Requisitos: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

 
COMANDO LOGÍSTICO - COLOG – UASG: 160069 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 50 

transparente,de 12mm 279105 Un 50 

transparente 12mm x 279037 Un 50 

:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  150 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 50 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 10 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 10 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 10 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 384818 Rolo 10 

dupla face, 
, medindo 15mm X 

 

384818 Rolo 10 

: face simples, cor 
, largura 15mm, rolo com 384818 Rolo 10 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 30 

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-

: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 

439791 Un 50 
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___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3,10 R$ 155,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 2,50 R$ 125,00 

R$ 12,98 R$ 1.947,00 

R$ 7,91 R$ 395,50 

R$ 5,33 R$ 53,30 

R$ 2,89 R$ 28,90 

R$ 12,87 R$ 128,70 

R$ 12,87 R$ 128,70 

R$ 12,87 R$ 128,70 

R$ 10,55 R$ 105,50 

R$ 9,38 R$ 281,40 

R$ 99,60 R$ 4.980,00 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

PT 1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 
TZE-241). Requisitos
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 
resina sintética - boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
– medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m.
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
– medida de 12mmx30m.
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
vermelho – 
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Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 

Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 50 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de 

orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 

boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 

279066 Un 50 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote 

medida de 22mm x10m. 

150671 Un 50 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
medida 09mmx20m. 

388161 Un 20 

:de filme de 
orientadoverde – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 20 

:de filme de 
orientado azul – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 20 

:de filme de 
orientadopreto – 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 20 

:de filme de 
orientado branco 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 20 

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

 medida de 

429675 Un 20 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 99,00 R$ 4.950,00 

R$ 3,17 R$ 158,50 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 29,43 R$ 588,60 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 
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12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme 
polipropileno bi-orientad
– medida de 12mmx30m.
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º de 
caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 
40x60cm. 

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 
à vácuo. 

140 
Garfo descartável 
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote 
Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 
Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
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:de filme de 
orientado amarelo 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 20 

, med. 48mm x 150671 Un 30 

transparente tipo 
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º de 

289017 Rolo 80 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 0 

limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 

302502 Un 200 

Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 

231531 Un 50 

Garfo descartável  
: Pacote com 50 

Unidades. Cor Branco.  
304509 Pct 0 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 200 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 150 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

232402 Tb 50 
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___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 74,63 R$ 2.238,90 

R$ 2,10 R$ 168,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 115,93 R$ 5.796,50 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 1.472,00 

R$ 6,10 R$ 915,00 

R$ 5,41 R$ 270,50 
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Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de
 

145 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano,
expressa na embalagem do 
produto. 
 

147 
Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
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: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Grafite fino polymer técnico 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 50 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 50 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 

base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 

288921 Un 60 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
288921 Un 60 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,42 R$ 221,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 32,00 R$ 1.920,00 

R$ 20,00 R$ 1.200,00 
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metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 
1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 
und. 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 
50 unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 
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metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 

estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 
Grampeador em aço 

: capacidade para 
160 folhas com um 

trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 20 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 

1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 

290525 Cx 30 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 

290404 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 

 
formato cilíndrico 

(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 

280065 Cx 20 

madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

 

272347 Cx 20 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 42,93 R$ 858,60 

R$ 9,44 R$ 94,40 

R$ 5,86 R$ 175,80 

R$ 8,89 R$ 88,90 

R$ 18,10 R$ 181,00 

R$ 9,50 R$ 190,00 

R$ 17,93 R$ 358,60 
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155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 
folhaspautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas 
em papel off-
numeradas tipograficamente de 1 
a 100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 
200. 
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
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: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
mecanismo de 

avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 30 

 
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  30 

–  
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  30 

com 100 
pautado, capa dura, 

vertical, cor preto, folhas internas 
-set 56g/m2, 

numeradas tipograficamente de 1 

200692 Un 20 

 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 

424372 Un 20 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 

150058 Un 10 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 83,18 R$ 2.495,40 

R$ 87,57 R$ 2.627,10 

R$ 91,57 R$ 2.747,10 

R$ 18,80 R$ 376,00 

R$ 33,75 R$ 675,00 

R$ 13,76 R$ 137,60 
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folhas 54g/m². 
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
 

163 

Mídia de disco CD
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
(gravável). 
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 
tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
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com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 20 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 50 

Mídia de disco CD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 0 

Mídia de disco DVD-R 

Capa de acrílico Slim Case; 
policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

287780 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 9,50 R$ 190,00 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 
mancha. 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4.
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4.
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

172 
Papel formato A4.  
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
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protege contra arranhões e evita 
 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 10 

Maleta Organizadora 
Cristal em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 10 

 
: (umectante para os 

dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 

245461 Un 30 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , cor 

Resma com 500 folhas 

414856 Resma  10 

. 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 

297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 0 

. 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 0 

.   
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
226606 Resma 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 45,50 R$ 455,00 

R$ 45,50 R$ 455,00 

R$ 3,00 R$ 90,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 468,90 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4.
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
com 25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m².
C6567B ou similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss)
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
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de 
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Q
T
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; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

. 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 3.700 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 

250359 Pct  0 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  0 

Requisitos: transparente - rolo 
 

278461 Rolo 10 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm 
x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m². Referência HP 

 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-
gloss). 

: dimensões 152,4 cm x 
965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,02 
R$ 

122.174,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 411,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 
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30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP 
ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
ou similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 
ou similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência 
ou similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 
ou similar. 
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30,5 m. Referência Q1430A ou 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 

realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 100 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 

965 Rolo 0 

kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 3 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  

: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência HP Q8835A 

965 Rolo 0 

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

Designjet t1100ps.  
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 

965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 4.200,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 126,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 
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189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 
ou similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas.

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², 
rolo com 107cm x 50 m; 

198 

Papel Velino p/ impressora 
Plotter 
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 
verde. 
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Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

Designjet t1100ps. 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 30 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 30 

cor palha, 180g/m², 
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 30 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps. 

: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 5 

Papel vegetal para impressora 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², 
107cm x 50 m;  

965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora 

tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m 

965 Rolo 0 

:lombada larga A4 138282 Un 80 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 210,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 
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200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
preta. 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
cinza. 
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos.
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico 
na cor preta, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal.
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas 
mm. 
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
cristal. Pacote com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
fumê. Pacote com 10 unidades.
 

209 

Pasta plástica com grampo 
mola A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 
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:lombada larga A4 
138282 

Un 80 

:lombada larga A4 azul. 

138282 
Un 80 

:lombada larga A4 
138282 

Un 80 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 150 

: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico 

, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 150 

clear book 40 plástico, 
cristal. 

150994 Un 50 

transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 150994 Un 50 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 500 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 30 

Pasta plástica com grampo 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

150994 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 14,80 R$ 2.220,00 

R$ 14,90 R$ 2.235,00 

R$ 21,00 R$ 1.050,00 

R$ 6,61 R$ 330,50 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 

R$ 10,80 R$ 324,00 

R$ 17,00 R$ 850,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo 
mola A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo 
mola A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

213 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cr
com 10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê
10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul
10 unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
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Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

150994 Un 50 

Pasta plástica com grampo 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 50 

Pasta plástica com grampo 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

150994 Un 50 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, c/ 31 
150994 Un 50 

 A4 
: em plástico 

transparente, c/ 12 
150994 Un 50 

Canaleta A-4 
cristal. Pacote 150994 Pct 100 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corpreta. Pacote com 150994 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corfumê. Pacote com 150994 

Pct 
100 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corazul. Pacote com 150994 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corcinza. Pacote com 150994 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 

150994 
Pct 

0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 88,44 R$ 4.422,00 

R$ 19,87 R$ 993,50 

R$ 18,50 R$ 1.850,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 1.850,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 
lateral e na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 
Pincel marcador para quadro 
branco magnético
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Pasta com aba e elástico  
amarela. 

150994 Un 100 

 
com 08 divisões, 150994 Un 30 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 

287306 Un 50 

 
: para sobremesa 

tamanho 15 cm, pacote com 10 
Cor Branco. 

364463 Pct 0 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 10 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 10 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267699 Cx 10 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 10 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

114456 Cx 80 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 25,00 R$ 750,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 70,00 

R$ 4,00 R$ 40,00 

R$ 4,80 R$ 48,00 

R$ 4,15 R$ 41,50 

R$ 5,21 R$ 52,10 

R$ 6,27 R$ 62,70 

R$ 10,71 R$ 107,10 

R$ 21,52 R$ 215,20 

R$ 25,30 R$ 2.024,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.
 

241 
Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
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: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 

114456 Cx 80 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 50 

21806 Un 10 

 - 12 v. 21806 Un 10 

tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 10 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 350 

Pilha recarregável  
: recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

21806 Cartela 100 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

21806 Cartela 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 25,30 R$ 2.024,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 18,61 R$ 186,10 

R$ 9,00 R$ 3.150,00 

R$ 46,71 R$ 4.671,00 

R$ 9,00 R$ 1.800,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
ooo. Velocidade
leitura e 10 MB/s para gravação;
ppp. Requisitos 
porta USB 2.0; 
qqq. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
rrr. Durabilidade
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
sss. Resistência
de resistência a choques;
ttt. Capacidade
uuu. Dimensões:
124 mm; 
vvv. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
www. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
xxx. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
yyy. Garantia - 5 (cinco) anos;
zzz. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
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deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Pilha recarregável  
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  100 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 30 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

 - sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

Resistência - alto poder 
de resistência a choques; 

Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

Simplicidade - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
imilar. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 29,00 R$ 2.900,00 

R$ 18,61 R$ 558,30 

R$ 25,43 R$ 2.543,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
iii. sistema com porta USB 2.0;
jjj. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
kkk. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
lll. Resistência - 
resistência a choques;
mmm. Capacidade 
nnn. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
ooo. Temperatura de ope
C a 60° C; 
ppp. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
qqq. Simplicidade -
a uma porta USB; 
rrr. Garantia - 5 (cinco) anos;
aaaa. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
ooo. Velocidade 
leitura e 10 MB/s para gravação;
ppp. Requisitos –
porta USB 2.0; 
qqq. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
rrr. Durabilidade
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
sss. Resistência 
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Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 alto poder de 
resistência a choques; 

 8 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
 -20°C para 

- basta conectar 
 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 100 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

 – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

– sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 – alto poder de 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 33,34 R$ 3.334,00 

R$ 51,00 R$ 5.100,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

resistência a choques;
ttt. Capacidade
uuu. Dimensões 
124 mm; 
vvv. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
www. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
xxx. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
yyy. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x
 

247 

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive
Características/especificações:
ooo. Velocidade
para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
ppp. Requisitos 
porta USB 2.0; 
qqq. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
rrr. Durabilidade –
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
sss. Resistência
resistência a choques;
ttt. Capacidade – 32 GB;
uuu. Dimensões 
124 mm; 
vvv. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
www. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
xxx. Simplicidade
conectar a porta USB;
yyy. Garantia – 
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 
Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CAT MAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

resistência a choques; 
Capacidade – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 

Temperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

Simplicidade – basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

Velocidade – 25 MB/s 
para leitura e 10 MB/s para 

 – sistema com 

Estrutura de borracha 
facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

– estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

Resistência – alta 
resistência a choques; 

32 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 

emperatura de operação: 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

Simplicidade – basta 
conectar a porta USB; 

 5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive). 151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 75,92 R$ 0,00 

R$ 137,00 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão 
anterior - USB 2.0. 
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
- de -20°C a 85°C (de 
185°F); 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura 
de 0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 cm.
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64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão 
USB 2.0.  

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm 

2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 

32°F a 140°F); - 
Temperaturas de armazenamento 

20°C a 85°C (de -4°F a 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
Linux v.2.6x +. 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 100 

para crachá. 
: formato vertical; 

material poliestireno; espessura 
de 0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 400 

Régua em alumínio 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 

30 cm. 

270870 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 24,80 R$ 2.480,00 

R$ 1,53 R$ 612,00 

R$ 9,49 R$ 474,50 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 
mm. 

255 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves.

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 

Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
1,8m. 

261 

Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 
unidades 

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo

264 Tinta para carimbo

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 
Papel A4 reciclado
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
x 297mm, na cor palha, sem 
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para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 0 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 

113263 Un 0 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 0 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 0 

material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

283560 Un 50 

14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

283049 Un 50 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função 

alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 10 

Notebook 
: com Chave e 

Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
150261 Un 10 

Papel toalha branco 
23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 

5240 Pct  0 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 25 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 25 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 50 

Papel A4 reciclado 
: 75 g/m², med. 210mm 

x 297mm, na cor palha, sem 
965 Resma 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 23,80 R$ 1.190,00 

R$ 10,87 R$ 543,50 

R$ 57,46 R$ 574,60 

R$ 66,00 R$ 660,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 92,50 

R$ 3,70 R$ 92,50 

R$ 24,89 R$ 1.244,50 

R$ 19,29 R$ 0,00 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 
40 folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
de sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 
40 mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 
18mmx30m. 

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 
25mmx30m.  

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ 
cor azul 
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manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 200 

Papel de Presente  
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 
328309 

 
Pct  0 

Fita adesiva, PVC,  
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  5 

 
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, vermelha, fita 
406728 

 
Un  5 

para  pistola de cola 284808 un 0 

 
para crachá. 376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 45772 un 0 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 391988 un 20 

dupla face 19178 un 20 

dupla face 283749 un 20 

durex transparente 19 279045 un 20 

transparente 45mm x 150571 un 20 

Apontador de mesa 
para lápis 343228 un 0 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 20 

eventos modelo AZ 397971 un 25 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 1,10 R$ 220,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 75,00 

R$ 20,88 R$ 104,40 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 110,80 

R$ 5,90 R$ 118,00 

R$ 9,99 R$ 199,80 

R$ 1,06 R$ 21,20 

R$ 3,08 R$ 61,60 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 1.620,00 

R$ 10,99 R$ 274,75 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

 

283 
Percevejo latonado
Requisitos: caixa com 50 und.
 

284 Perfurador de papel pequeno

285 

Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 
 

286 

Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 
 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta
 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul
 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha
 

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 
und 
 

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 
 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  50 mm, pacote com 12 
unidades  
 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 
unidades 
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Percevejo latonado 
caixa com 50 und. 298524 cx 5 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 20 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 5 

Bandeja porta documentos 
com três 203500 un 0 

Calculadora eletrônica 150717 un 10 

permanente 
cor preta 107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor azul 107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 0 

pequena – caixa 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 

 

150974 pct 2 

Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para 

na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  50 mm, pacote com 12 

375860 pct 2 

Espiral para encadernação 
na cor preta, 

fabricado em plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 

232042 pct 2 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 1,61 R$ 8,05 

R$ 6,96 R$ 139,20 

R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 156,40 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 25,76 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 37,80 

R$ 18,95 R$ 37,90 
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ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo 
com 50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
 

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para 
Retroprojetor 
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um 
compartimento 

313 
Caderno 96 folhas
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 
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caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 cx 5 

rolo com 100 mts 220986 mt 2 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 10 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 50 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo 60631 Tb 0 

Caderno 46 folhas  
com folhas pautadas 414986 un 0 

para carimbo cor vermelha 288985 un 10 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 203284 un 10 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 0 

303971 un 50 

Transparência para 

caixa com 50 folhas 
299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 0 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 5 

Bandeja porta documentos 
com um 272739 un 10 

Caderno 96 folhas 
com folhas pautadas 68500 un 0 

para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 174,95 

R$ 95,44 R$ 190,88 

R$ 5,53 R$ 55,30 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 16,60 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 42,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 76,80 

R$ 8,00 R$ 80,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 98,80 

 R$ 

319.674,29 
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1.2.8. Órgão Participante

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS SEF 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 
Rolo com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

5 

Alfinete colorido para
tipo taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas 
tipo taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

8 
Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo 
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. Órgão Participante 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS SEF – UASG: 160089

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO CATMAT 
UNIDADE

de 
MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 

 

 367439 Rl  30 

: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 50 

Alfinete colorido para mapas 

na cor branca 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor verde 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor amarelo 

tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas 

na cor azul tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 10 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo 

240962 Un 5 
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160089 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 245,40 

R$ 54,45 R$ 2.722,50 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 4,54 R$ 22,70 
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plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 
base feltro, encaixe pincel com 
encaixe. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -
=LR44. Cartela c/ 10 und.

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 
CR2032 

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
dimensões 76 x 102 mm
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos:refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 
Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
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plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material 
base feltro, encaixe pincel com 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 150 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 40 

-V13GA (A76) 
. Cartela c/ 10 und. 

53171 Cartela 40 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 

313931 Un 40 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 10 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 10 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 1 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 360 

Post-it 
:refil puxa fácil, cor 

amarela, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 50 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

94862 Bl 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,70 R$ 255,00 

R$ 9,31 R$ 372,40 

R$ 5,77 R$ 230,80 

R$ 2,42 R$ 96,80 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 11,39 R$ 113,90 

R$ 11,39 R$ 11,39 

R$ 11,39 R$ 4.100,40 

R$ 11,64 R$ 582,00 

R$ 11,39 R$ 569,50 
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Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 
capa protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador 
Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção de 
ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 
com repetição. Repetições: 0, 1, 
2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que 
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: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 360 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; prazo de 
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 

superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 50 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 

 
94897 Bl 0 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
15067 Bob 10 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ 

258297 Un 200 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 200 

Borracha verde látex. 200715 Un 0 

Carimbo Numerador 

6 dígitos, opção de 
ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 
4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos 
com repetição. Repetições: 0, 1, 
2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que 

346548 Un 20 
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R$ 11,39 R$ 4.100,40 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 15,93 R$ 0,00 

R$ 39,17 R$ 391,70 

R$ 2,52 R$ 504,00 

R$ 1,14 R$ 228,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 2.800,00 
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necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor verde, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
 

36 
Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
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necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 

m da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com 
o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 50 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 

, aplicação escritório 
71404 Un 50 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

32859 Cx 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 
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com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcioname
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. 
unidades. 
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente 
0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento 
e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

38 

Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 
unidades. 

39 

Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 
unidades. 

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
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com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximada de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de 
espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento 
e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 10 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 
32859 Cx 10 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 
32859 Cx 10 

base d’água. 
279255 Un 10 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 

idades. 

279313 Cx  42 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 

279313 Cx  10 
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R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 6,19 R$ 61,90 

R$ 23,00 R$ 966,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 
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alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

48 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
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alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  10 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  19 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 5 
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R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 437,00 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 
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49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id

Card) (para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor incolor, formato 210 x 
297. 
 

53 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor preta, formato 210 x 
297. 
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura 
de 180 g/m²; dimensões 15mm x 
10 mm; cor branca
impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva 
vga e USB switch 
 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
gr. Composição polivinil acetato 
pva, cor branca, aplicação 
escolar, característi
lavável, não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
(adesivo em barras de 8g, 
de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de sódio 
- não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 
a cola não se desprende e não cai 
da base. Adesivo preso à base.
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hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-

Card) (para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

com capa. 228486 Un 300 

Capa encadernação, material 

:  cloreto de polivinila, 
, formato 210 x 

278728 Un 2.000 

Capa encadernação, material 

: cloreto de polivinila, 
, formato 210 x 

278728 Un 2.000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura 

de 180 g/m²; dimensões 15mm x 
cor branca; sem 

impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades. 

150819 Cx 3 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva 94943 Un 0 

branca escolar. 
cola em tubo com 40 

. Composição polivinil acetato - 
pva, cor branca, aplicação 
escolar, característi-cas adicionais 
lavável, não tóxica, tipo líquido. 

292447 Tubo  300 

: tubo com 10 gr 
em barras de 8g, a base 

de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para 

evitar evaporação excessiva. Ao 
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 

se desprende e não cai 
Adesivo preso à base. 

292447 Tubo  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 1.104,00 

R$ 1,00 R$ 2.000,00 

R$ 1,00 R$ 2.000,00 

R$ 127,30 R$ 381,90 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 1.020,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 
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59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 
tampa hermética, com data 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 
Cola epóxi, 16 gr. 
Gr. 

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à 
d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. 
Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 
no mínimo 50ml
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
200ml norma ABNT. Pacote com 
100 unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 
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: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com 
tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  100 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 50 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 
343637 Bisnaga  10 

 
: material à base 

d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. 
Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade. 

201129 Frasco  100 

Copo descartável em 

: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 

50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 

397763 Pct 300 

Copo descartável em 

: cor branco leitoso, 
dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 

314080 Pct 300 

 
com Etiqueta 

Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 40 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 
384359 Cx 50 

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 10,00 R$ 500,00 

R$ 17,79 R$ 177,90 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 600,00 

R$ 5,07 R$ 1.521,00 

R$ 90,17 R$ 3.606,80 

R$ 2,15 R$ 107,50 

R$ 2,66 R$ 13,30 
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68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
com 25 unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
com impressão UV e nome d
Órgão. 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 
nome do Órgão. 
 

80 
Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com 
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: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271781 Cx 50 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272503 Cx 50 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271782 Cx 5 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271776 Cx 200 

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272519 Cx 5 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

271777 Cx 5 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa 

 

272520 Cx 5 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271778 Cx 5 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271780 Cx 5 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa 271779 Cx 50 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

412084 Un 200 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de 
espessura,com impressão UV e 

324606 Un 10 

.  
: carvão ativado com 

438553 Un 40 
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R$ 5,92 R$ 296,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 6,58 R$ 32,90 

R$ 3,90 R$ 780,00 

R$ 2,34 R$ 11,70 

R$ 3,50 R$ 17,50 

R$ 1,85 R$ 9,25 

R$ 3,98 R$ 19,90 

R$ 4,48 R$ 22,40 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 35,71 R$ 7.142,00 

R$ 30,48 R$ 304,80 

R$ 169,91 R$ 6.796,40 
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prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; 
útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para 
troca do mesmo. Validade não 
inferior a 1 (um) ano no ato de 
entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com 
250 unidades. 
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 
g/m². caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
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prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida 
útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 

o longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 

oliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para 
troca do mesmo. Validade não 
inferior a 1 (um) ano no ato de 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 

 
150881 Cx 5 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com 

150881 Cx 1 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 
g/m². caixa com 100 unidades 

150881 Cx 1 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 3 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 14 

Envelope pardo com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 

150881 Cx 5 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 40,99 R$ 204,95 

R$ 37,50 R$ 37,50 

R$ 39,77 R$ 39,77 

R$ 89,19 R$ 267,57 

R$ 70,00 R$ 980,00 

R$ 89,19 R$ 445,95 
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210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
de polivinila, diâmetro 
preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 50 unidades. 
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades. 
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 
25g. Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
8 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
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Caixa com 1000 unidades. 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 12 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto 

de polivinila, diâmetro 9mm, cor 
quantidade folhas 50, 

pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 4 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 

 

150974 Pct 4 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 

33 cm. Pacote 

150974 Pct 1 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 4 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 1 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, 

pacote contendo peso líquido de 
25g. Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 10 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

132675 Un 40 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

313751 Un 100 
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R$ 70,00 R$ 840,00 

R$ 16,00 R$ 64,00 

R$ 16,17 R$ 64,68 

R$ 16,79 R$ 16,79 

R$ 18,89 R$ 75,56 

R$ 18,89 R$ 18,89 

R$ 1,24 R$ 12,40 

R$ 8,00 R$ 320,00 

R$ 9,60 R$ 960,00 
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pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100
(215,9 x 279,4mm).
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm).
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 
50 folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4.
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Estilete para serviços pesados 
: lâmina 18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 10 

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 

caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 

: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (30  
 

:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 10 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 
282157 Cx 5 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo 

; rolo com 1000 
400 Rl 15 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 15 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 1 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
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R$ 14,19 R$ 141,90 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 29,95 R$ 149,75 

R$ 16,50 R$ 247,50 

R$ 20,00 R$ 300,00 

R$ 35,28 R$ 35,28 
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107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 
x 63,5 mm, caixa com 10 
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 
x 101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa com 100 folhas contendo 
600 etiquetas. 
 

109 

Extrator de grampo tipo 
espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  
em aço. 
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm 
x 50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 
50m. 

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corverde, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m. 
 

121 Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, 
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Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 1 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa com 100 folhas contendo 
400 Cx 10 

Extrator de grampo tipo 
Requisitos: 

comprimento 15 cm, largura 2 cm,  278811 Un 50 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 700 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 500 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 50 

transparente,de 12mm 279105 Un 5 

transparente 12mm x 279037 Un 5 

:polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  192 

: tamanho 19mm x 279989 Un 50 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 5 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 5 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 5 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 384818 Rolo 5 

dupla face, 
384818 Rolo 5 
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R$ 35,28 R$ 35,28 

R$ 51,40 R$ 514,00 

R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 13,90 R$ 9.730,00 

R$ 5,50 R$ 2.750,00 

R$ 3,10 R$ 155,00 

R$ 3,40 R$ 17,00 

R$ 2,50 R$ 12,50 

R$ 12,98 R$ 2.492,16 

R$ 7,91 R$ 395,50 

R$ 5,33 R$ 26,65 

R$ 2,89 R$ 14,45 

R$ 12,87 R$ 64,35 

R$ 12,87 R$ 64,35 

R$ 12,87 R$ 64,35 
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corvermelha, medindo 15mm X 
10m. Rolo c/ 10 m. 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m.  
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
231). 
Requisitos: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 
PT 1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 
TZE-241). Requisitos
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 
resina sintética - boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
– medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
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, medindo 15mm X 
 

: face simples, cor 
, largura 15mm, rolo com 384818 Rolo 5 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 5 

Fita adesiva, plástico, 
rotuladora de 12 mm (½") x  8 

preto sobre branco (Ref TZE-

: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo 

439791 Un 7 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 

Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 2 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de 

orientado de 23 a 
microns de espessura, com 

adesivo a base de borracha e 
boa resistência 

ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 

279066 Un 10 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote 

medida de 22mm x10m. 

150671 Un 5 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
medida 09mmx20m. 

388161 Un 5 

:de filme de 
orientadoverde – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 5 

:de filme de 
orientado azul – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 20 

:de filme de 
orientadopreto – 

429675 Un 5 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 10,55 R$ 52,75 

R$ 9,38 R$ 46,90 

R$ 99,60 R$ 697,20 

R$ 99,00 R$ 198,00 

R$ 3,17 R$ 31,70 

R$ 12,00 R$ 60,00 

R$ 29,43 R$ 147,15 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 4,85 
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medida de 12mmx30m.
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientado
– medida de 12mmx30m.
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi
vermelho – 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de 
polipropileno bi-orientad
– medida de 12mmx30m.
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º de 
caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza
Requisitos:Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca ou 
laranja, borda costurada, tamaho 
40x60cm. 

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 
à vácuo. 

140 
Garfo descartável 
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
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medida de 12mmx30m. 

:de filme de 
orientado branco 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 5 

:de filme de 
polipropileno bi-orientado 

 medida de 
429675 Un 20 

:de filme de 
orientado amarelo 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 5 

, med. 48mm x 150671 Un 5 

transparente tipo 
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º de 

289017 Rolo 100 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 0 

Flanela para limpeza.  
Flanela de 1º 

qualidade macia em cor branca ou 
laranja, borda costurada, tamaho 

302502 Un 400 

Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 

231531 Un 10 

Garfo descartável  
: Pacote com 50 

Unidades. Cor Branco.  
304509 Pct 10 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 300 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 

224570 
 

Pct 500 
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R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 4,85 

R$ 74,63 R$ 373,15 

R$ 2,10 R$ 210,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 1.200,00 

R$ 115,93 R$ 1.159,30 

R$ 10,37 R$ 103,70 

R$ 7,36 R$ 2.208,00 

R$ 6,10 R$ 3.050,00 
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com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 
produto. 
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
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com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 

a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 10 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 

 bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 10 

Grafite fino polymer técnico 
para lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 

288921 Un 100 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 

288921 Un 50 
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R$ 5,41 R$ 54,10 

R$ 4,42 R$ 44,20 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 32,00 R$ 3.200,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 
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26/6, com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expre
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 
1ª qualidade, com tratamento
antiferrugem. Caixa com 5.000 
und. 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 
50 unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 
com borracha apagadora, 
grafite.Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
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26/6, com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 
Grampeador em aço 

: capacidade para 
160 folhas com um 

trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 10 

grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 

1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 

290525 Cx 60 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Caixa com 1.000 

290404 Cx 10 

p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 

formato cilíndrico 
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 

280065 Cx 10 

madeira 2mm, 2B, 
com borracha apagadora, 
grafite.Caixa com 144 unidades. 

272347 Cx 10 

 
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 

205207 Cx 5 
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R$ 42,93 R$ 429,30 

R$ 9,44 R$ 94,40 

R$ 5,86 R$ 351,60 

R$ 8,89 R$ 88,90 

R$ 18,10 R$ 181,00 

R$ 9,50 R$ 95,00 

R$ 17,93 R$ 179,30 

R$ 83,18 R$ 415,90 
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Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas de 1 a 
200. 
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100,
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
folhas 54g/m². 
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas de 1 a 
50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
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Caixa com 12 unidades. 

 
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

20506 Cx  5 

–  
: com caniço de 3 mm 

de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 

com 12 unidades. 

252587 Cx  0 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 

set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 50 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 

set 56g/m2, numeradas de 1 a 

424372 Un 30 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 

150058 Un 50 

com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 

set 56g/m2, numeradas de 1 a 

200690 Un 25 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 100 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 87,57 R$ 437,85 

R$ 91,57 R$ 0,00 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 1.012,50 

R$ 13,76 R$ 688,00 

R$ 9,50 R$ 237,50 

R$ 15,00 R$ 1.500,00 



Fl 0282 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

163 

Mídia de disco CD-
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
(gravável). 
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 
tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 
Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
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-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora e 
20 min) em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

 
gravação altamente 

confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 200 

Mídia de disco DVD-R 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 
 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 100 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 10 

Maleta Organizadora 
 em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 10 

 
: (umectante para os 

dedos, material base plástico, 
245461 Un 20 
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R$ 1,89 R$ 378,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 45,50 R$ 455,00 

R$ 45,50 R$ 455,00 

R$ 3,00 R$ 60,00 
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material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 
mancha. 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão a 
laser; cor amarela
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão a 
laser; cor azul; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.  
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão a 
laser; cor verde; dimensões 210 x 
297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão a 
laser; cor branca; dimensões 210 
x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
com 25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
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material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais 
não contém glicerina e não 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 50 

Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , cor 

Resma com 500 folhas 

414856 Resma  10 

 
: apropriado para 

cópias xerográficas e impressão a 
cor amarela; dimensões 

210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 1 

 
: apropriado para 

cópias xerográficas e impressão a 
; dimensões 210 x 

297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 1 

.   
: apropriado para 

cópias xerográficas e impressão a 
; dimensões 210 x 

297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 1 

 
: apropriado para 

cópias xerográficas e impressão a 
dimensões 210 

x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 2.500 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 

250359 Pct  5 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  35 

Requisitos: transparente - rolo 
 

278461 Rolo 20 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,00 R$ 200,00 

R$ 46,89 R$ 468,90 

R$ 33,02 R$ 33,02 

R$ 33,02 R$ 33,02 

R$ 33,02 R$ 33,02 

R$ 33,02 R$ 82.550,00 

R$ 18,63 R$ 93,15 

R$ 18,63 R$ 652,05 

R$ 41,10 R$ 822,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 
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30,5 m. Referência HP Q1413A 
ou similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m². Referência HP 
C6567B ou similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss)
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 
ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
ou similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 
ou similar. 
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30,5 m. Referência HP Q1413A 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm 
x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m². Referência HP 

 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-
gloss). 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 10 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 

965 Rolo 10 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 

base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 20 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

. 
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
Referência HP C6030C 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

. 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50
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R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 31.700,00 

R$ 1.900,00 R$ 19.000,00 

R$ 42,00 R$ 840,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 
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186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência HP Q8835A 
ou similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 
ou similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 
ou similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas.

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
 

194 

Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
50 m; gramatura 75 g/m².
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Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 10 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

.  
dimensões 106,7 cm 

x 22,9 m; referência HP Q8835A 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

.  
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
Referência HP Q1427A 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

. 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 4 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 4 

cor palha, 180g/m², 
A4 apropriado para impressão a 
laser;  dimensões 210 x 297 mm. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 4 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora 
HPDesignjet t1100ps. 

: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 2 

Papel vegetal para impressora 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 83,52 

R$ 20,88 R$ 83,52 

R$ 20,88 R$ 83,52 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 84,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 
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197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², 
rolo com 107cm x 50 m; 

198 

Papel Velino p/ impressora 
Plotter 
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 
verde. 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
preta. 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
cinza. 
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos.
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico 
na cor preta, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal.
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas 
mm. 
 

207 

Pasta porta-documento tipo 
“L”.  
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
cristal. Pacote com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento tipo 
“L”.  
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, 
fumê. Pacote com 10 unidades.
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Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², 
107cm x 50 m;  

965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora 

tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m 

965 Rolo 0 

:lombada larga A4 138282 Un 80 

:lombada larga A4 
138282 

Un 80 

:lombada larga A4 azul. 

138282 
Un 80 

:lombada larga A4 
138282 

Un 80 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 100 

: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico 

, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 200 

clear book 40 plástico, 
cristal. 

150994 Un 20 

transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 150994 Un 100 

documento tipo 

: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 200 

documento tipo 

: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 

. Pacote com 10 unidades. 

150994 Pct 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 14,80 R$ 1.480,00 

R$ 14,90 R$ 2.980,00 

R$ 21,00 R$ 420,00 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 2.160,00 

R$ 10,80 R$ 108,00 
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209 

Pasta plástica com grampo 
mola A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo 
mola A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo 
mola A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

213 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cr
com 10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê
10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul
10 unidades. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Pasta plástica com grampo 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 

150994 Un 5 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 

150994 Un 5 

Pasta plástica com grampo 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável 
no dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 5 

Pasta plástica com grampo 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

150994 Un 5 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, c/ 31 
150994 Un 50 

A4 
: em plástico 

transparente, c/ 12 
150994 Un 50 

Canaleta A-4 
cristal. Pacote 150994 Pct 5 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corpreta. Pacote com 150994 

Pct 
5 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corfumê. Pacote com 150994 

Pct 
5 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corazul. Pacote com 150994 

Pct 
5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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___________ 

R$ 17,00 R$ 85,00 

R$ 17,00 R$ 85,00 

R$ 17,00 R$ 85,00 

R$ 17,00 R$ 85,00 

R$ 88,44 R$ 4.422,00 

R$ 19,87 R$ 993,50 

R$ 18,50 R$ 92,50 

R$ 18,50 R$ 92,50 

R$ 18,50 R$ 92,50 

R$ 18,50 R$ 92,50 
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219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 
lateral e na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
corcinza. Pacote com 150994 

Pct 
5 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 150994 

Pct 
5 

Pasta com aba e elástico  
amarela. 

150994 Un 5 

 
com 08 divisões, 150994 Un 5 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 

287306 Un 50 

 
: para sobremesa 

tamanho 15 cm, pacote com 10 
Cor Branco. 

364463 Pct 100 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 50 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 0 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267699 Cx 50 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 0 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 

114456 Cx 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 18,50 R$ 92,50 

R$ 18,50 R$ 92,50 

R$ 4,15 R$ 20,75 

R$ 25,00 R$ 125,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 

R$ 3,15 R$ 315,00 

R$ 7,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 4,80 R$ 240,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 535,50 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 379,50 
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durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 
Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; 
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durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 

114456 Cx 5 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 5 

21806 Un 5 

Pilha alcalina A23 - 12 v. 21806 Un 5 

tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 5 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

Pilha recarregável  
: recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

21806 Cartela 0 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

Pilha recarregável  
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; 
21806 Cartela  0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,30 R$ 126,50 

R$ 25,30 R$ 126,50 

R$ 8,54 R$ 42,70 

R$ 8,54 R$ 42,70 

R$ 18,61 R$ 93,05 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 
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deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 
1,5V Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
bbbb. Velocidade 
leitura e 10 MB/s para gravação;
cccc. Requisitos 
porta USB 2.0; 
dddd. Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
eeee. Durabilidade
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
ffff. Resistência
de resistência a choques;
gggg. Capacidade
hhhh. Dimensões:
124 mm; 
iiii. Temperatura de 
operação: 0° C a 60° C;
jjjj. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
kkkk. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
llll. Garantia - 5 (cinco) anos;
mmmm. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
sss. sistema com porta USB 2.0;
ttt. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; 
uuu. Durabilidade -
borracha áspera oferece grande 
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deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

amanho médio C 
1,5V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 5 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

 - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

 - sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 

do uso intenso; 
Durabilidade - estrutura 

de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

Resistência - alto poder 
de resistência a choques; 

Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 

Temperatura de 
0° C a 60° C; 

Temperatura de 
 -20°C para 

Simplicidade - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo 
danos derivados 

- estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

151033 Un 150 
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R$ 18,61 R$ 93,05 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 5.001,00 
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proteção à unidade;
vvv. Resistência - 
resistência a choques;
www. Capacidade 8 GB;
xxx. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
yyy. Temperatura de operação:
C a 60° C; 
zzz. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
aaaa. Simplicidade 
conectar a uma porta USB;
bbbb. Garantia - 5 (cinco) anos;
nnnn. Tabela de 
Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
zzz. Velocidade –
leitura e 10 MB/s para gravação;
aaaa. Requisitos –
porta USB 2.0; 
bbbb. Estrutura de borracha 
áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
cccc. Durabilidade
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade;
dddd. Resistência 
resistência a choques;
eeee. Capacidade 
ffff. Dimensões 
124 mm; 
gggg. Temperatura de operação:
0° C a 60° C; 
hhhh. Temperatura de 
armazenamento:- 
85°C; 
iiii. Simplicidade
conectar a uma porta USB;
jjjj. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

247 
Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive
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proteção à unidade; 
 alto poder de 

resistência a choques; 
8 GB; 

70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
 -20°C para 

 - basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
imilar. 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

– 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

– sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 

 – alto poder de 
resistência a choques; 

 – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 

ratura de operação: 

Temperatura de 
 20°C para 

Simplicidade – basta 
conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 200 

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

151033 Un 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 51,00 R$ 10.200,00 

R$ 75,92 R$ 759,20 
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Características/especificações:
zzz. Velocidade 
para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
aaaa. Requisitos 
porta USB 2.0; 
bbbb. Estrutura de borracha 
áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
cccc. Durabilidade
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
dddd. Resistência
resistência a choques;
eeee. Capacidade
ffff. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
gggg. Temperatura de
operação: 0° C a 60° C;
hhhh. Temperatura de 
armazenamento: 
85°C; 
iiii. Simplicidade – 
a porta USB; 
jjjj. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão 
anterior - USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
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Características/especificações: 
 – 25 MB/s 

para leitura e 10 MB/s para 

 – sistema com 

Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade – estrutura 
de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

Resistência – alta 
resistência a choques; 

Capacidade – 32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de 
0° C a 60° C; 

Temperatura de 
 -20°C para 

 basta conectar 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão 
 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm 

,63")  
Temperaturas de operação - de 

32°F a 140°F); - 
Temperaturas de armazenamento 

151033 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 137,00 R$ 2.740,00 
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- de -20°C a 85°C (de 
185°F); 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura 
de 0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 cm.

252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 
mm. 

255 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves.
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20°C a 85°C (de -4°F a 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 50 

Plástico para crachá. 
: formato vertical; 

material poliestireno; espessura 
de 0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 500 

Régua em alumínio 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 

30 cm. 

270870 Un 50 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 300 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 5 

:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 

113263 Un 0 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 5 

Talher descartável 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 5 

material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

283560 Un 50 

14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

283049 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 24,80 R$ 1.240,00 

R$ 1,53 R$ 765,00 

R$ 9,49 R$ 474,50 

R$ 40,40 R$ 12.120,00 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 65,00 

R$ 13,00 R$ 65,00 

R$ 23,80 R$ 1.190,00 

R$ 10,87 R$ 1.087,00 



Fl 0294 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 

Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
1,8m. 

261 

Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 
unidades 

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo

264 Tinta para carimbo

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
x 297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 
40 folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para 
de solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para 
de solo, 50mm/30m, 
fita de sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 
40 mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.
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Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função 

alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

255850 Un 0 

Notebook 
: com Chave e 

Fechadura em Zinco Cabo de Aço 
150261 Un 0 

Papel toalha branco 
23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 

5240 Pct  500 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 5 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 20 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 50 

Papel A4 reciclado 
: 75 g/m², med. 210mm 

x 297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 

folhas. 

965 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 200 

Papel de Presente  
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 
328309 

 
Pct  10 

Fita adesiva, PVC,  
: para demarcacação 

de solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  10 

 
: para demarcacação 

de solo, 50mm/30m, vermelha, 
 

406728 
 

Un  10 

para  pistola de cola 284808 un 12 

 
para crachá. 376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 45772 un 0 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 391988 un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 8.750,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 18,50 

R$ 3,70 R$ 74,00 

R$ 24,89 R$ 1.244,50 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 220,00 

R$ 33,07 R$ 330,70 

R$ 15,00 R$ 150,00 

R$ 20,88 R$ 208,80 

R$ 1,50 R$ 18,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 1.108,00 
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276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 
18mmx30m. 

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 
25mmx30m.  

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ 
cor azul 

283 Percevejo latonado
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 
und 

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
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dupla face 19178 un 5 

dupla face 283749 un 5 

durex transparente 19 279045 un 5 

transparente 45mm x 150571 un 5 

Apontador de mesa 
para lápis 343228 un 0 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 10 

eventos modelo AZ 397971 un 100 

Percevejo latonado 
caixa com 50 und. 298524 cx 5 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 20 

adesiva 
com capacidade para 45772 un 5 

Bandeja porta documentos 
com três 203500 un 5 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 

Caneta marcador permanente 
cor preta 107450 un 12 

Caneta marcador permanente 
cor azul 107450 un 12 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 12 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 5 

largo caixa com 10 150572 cx 5 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 

semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 

 

150974 pct 5 

Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para 

na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 

375860 pct 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,90 R$ 29,50 

R$ 9,99 R$ 49,95 

R$ 1,06 R$ 5,30 

R$ 3,08 R$ 15,40 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 1.099,00 

R$ 1,61 R$ 8,05 

R$ 6,96 R$ 139,20 

R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 153,10 

R$ 15,64 R$ 312,80 

R$ 2,00 R$ 24,00 

R$ 1,00 R$ 12,00 

R$ 1,00 R$ 12,00 

R$ 1,29 R$ 6,45 

R$ 1,85 R$ 9,25 

R$ 12,88 R$ 64,40 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 94,50 



Fl 0296 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

PVC  50 mm, pacote com 12 
unidades  

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 
unidades 

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo 
com 50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor 
vermelha 

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para 
Retroprojetor 
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um 
compartimento 

313 
Caderno 96 folhas
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 
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PVC  50 mm, pacote com 12 

Espiral para encadernação 
na cor preta, 

fabricado em plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 

232042 pct 5 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 cx 0 

rolo com 100 mts 220986 mt 40 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 15 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 5 

acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo 60631 Tb 20 

Caderno 46 folhas  
com folhas pautadas 414986 un 5 

carimbo cor 
288985 un 8 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azul 203284 un 10 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 0 

303971 un 10 
Transparência para 

caixa com 50 folhas 
299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 5 

Bandeja porta documentos 
com um 272739 un 50 

Caderno 96 folhas 
com folhas pautadas 68500 un 5 

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 18,95 R$ 94,75 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 3.817,60 

R$ 5,53 R$ 82,95 

R$ 1,50 R$ 7,50 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 237,60 

R$ 3,76 R$ 18,80 

R$ 1,66 R$ 13,28 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 8,40 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 76,80 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 4,48 R$ 22,40 

R$ 9,88 R$ 197,60 

 
R$ 

328.393,12 
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1.2.9. Órgão Participante,

BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 
Rolo com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

5 

Alfinete colorido para
taça 
Requisitos: na cor 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor amarelo 
tamanho 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação 
eletroeletrônico. 
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. Órgão Participante, 
 

BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX – UASG: 160186

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 

 

 367439 Rl  10 

Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo 
tamanho 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 10 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 20 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 100 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

160186 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 81,80 

R$ 54,45 R$ 5.445,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 4,54 R$ 90,80 

R$ 1,70 R$ 170,00 

R$ 9,31 R$ 186,20 
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11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
dimensões 76 x 102 mm
validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post
Requisitos: refil puxa fácil, cor 
amare-la, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de 
não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola 
e descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicioná
descola com faci-lidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 
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V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 5 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 100 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 5 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 5 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 5 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
: com pauta, com 50 94862 Bl 50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; 
76 x 102 mm; prazo de 

validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
para a superfície onde é aplicado; 
bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

Bloco Adesivo Post-it 
: refil puxa fácil, cor 

la, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 250 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola 
e descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 250 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicioná-vel; cola e 

lidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 250 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 5,77 R$ 28,85 

R$ 2,42 R$ 242,00 

R$ 24,75 R$ 495,00 

R$ 25,00 R$ 125,00 

R$ 25,00 R$ 125,00 

R$ 25,00 R$ 125,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,64 R$ 2.910,00 

R$ 11,39 R$ 2.847,50 

R$ 11,39 R$ 2.847,50 
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23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade;
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
comprimento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 
6 e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
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Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 250 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

94897 Bl 200 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
96175 Bob 20 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 300 

Borracha verde látex. 200715 Un 200 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 

com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 
6 e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 

gem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

346548 Un 10 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 2.847,50 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 783,40 

R$ 2,52 R$ 1.260,00 

R$ 1,14 R$ 342,00 

R$ 1,00 R$ 200,00 

R$ 140,00 R$ 1.400,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 
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33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos: base d’água.
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(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 200 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 200 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 50 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

base d’água. 
279255 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 6,19 R$ 123,80 
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41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  10 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  10 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 10 

Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 
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48 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

49 

Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

50 
Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor incolor, formato 210 x 
297. 

53 
Capa encadernação, material 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser 
e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga 
e USB switch 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
gr. Composição polivinil acetato 
pva, cor branca, aplicação escolar, 
características adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
(adesivo em barras de 8g, 
de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de sódio 
- não dissolvido em álcool, para 
evitar evapora-ção excessiva
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 
a cola não se desprende e não cai 
da base. Adesivo preso à base.

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 
tampa hermética, com 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
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Caneta hidrográfica.  
: material plástico, cor 
vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 10 

hidrográfica.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 10 

Cartão SMARTCARD 
: de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 

1000
0 

com capa. 
228486 Un 200 

Capa encadernação, material pvc 
:  cloreto de polivinila, 

, formato 210 x 
278728 Un 5000 

Capa encadernação, material pvc 
: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 
impressoras laser 

e jato de tinta. Caixa com 500 

69140 Cx 10 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 20 

: 2 (duas) portas kva vga 94943 Un 5 

Cola branca escolar. 
cola em tubo com 40 

. Composição polivinil acetato - 
aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

39371 Tubo  100 

: tubo com 10 gr 
em barras de 8g, a base 

de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para 

ção excessiva. Ao 
ser usada até o final, na posição 
vertical, com o adesivo para baixo, 

se desprende e não cai 
Adesivo preso à base. 

292447 Tubo  100 

: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com 
tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, 
no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 14,00 
R$ 

140.000,00 

R$ 3,68 R$ 736,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 1.273,00 

R$ 29,90 R$ 598,00 

R$ 310,00 R$ 1.550,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 

R$ 3,34 R$ 334,00 
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60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 
Cola epóxi, 16 gr. 
Gr. 

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 
Requisitos: tamanho 
paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 
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Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 200 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 
343637 Bisnaga  100 

 
: material à base d’água, 

secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor 

201129 Frasco  100 

Copo descartável em 

: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 

50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 2000 

Copo descartável em 

: cor branco leitoso, 
dade para no mínimo 200ml 

norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 2000 

 
com Etiqueta 

Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 50 

tamanho 5 mini 
paraconvites, caixa com 100 

384359 Cx 10 

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 20 

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 20 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 20 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 20 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 10,00 R$ 2.000,00 

R$ 17,79 R$ 1.779,00 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 4.000,00 

R$ 5,07 R$ 10.140,00 

R$ 90,17 R$ 4.508,50 

R$ 2,15 R$ 21,50 

R$ 2,66 R$ 53,20 

R$ 5,92 R$ 118,40 

R$ 3,40 R$ 68,00 

R$ 6,58 R$ 131,60 

R$ 3,90 R$ 78,00 
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72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
25 unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
com impressão UV e nome d
Órgão. 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
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: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272519 Cx 20 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 20 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 20 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 20 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 20 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271779 Cx 20 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

412084 Un 100 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 50 

.  
: carvão ativado com 

prata coloidal para purificador de 
Everest; vida útil 

média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 

fície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
nibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

38156 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 2,34 R$ 46,80 

R$ 3,50 R$ 70,00 

R$ 1,85 R$ 37,00 

R$ 3,98 R$ 79,60 

R$ 4,48 R$ 89,60 

R$ 8,00 R$ 160,00 

R$ 35,71 R$ 3.571,00 

R$ 30,48 R$ 1.524,00 

R$ 169,91 R$ 3.398,20 
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81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
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Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 

 
150881 Cx 5 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 5 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 5 

: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 5 

: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 10 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 10 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 25 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 40,99 R$ 204,95 

R$ 37,50 R$ 187,50 

R$ 39,77 R$ 198,85 

R$ 89,19 R$ 445,95 

R$ 70,00 R$ 350,00 

R$ 89,19 R$ 445,95 

R$ 70,00 R$ 350,00 

R$ 16,00 R$ 160,00 

R$ 16,17 R$ 161,70 

R$ 16,79 R$ 167,90 

R$ 18,89 R$ 188,90 

R$ 18,89 R$ 188,90 

R$ 1,24 R$ 31,00 
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94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 
50 folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo 
etiquetas. 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
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: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 200 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 200 

Estilete para serviços pesados 
: lâmina 18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 100 

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (02  
 

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (14  
 

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (16  
 

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  
 

: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (30  
 

:  caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 20 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos: qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 
282157 Cx 20 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor preta; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 10 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 
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R$ 8,00 R$ 1.600,00 

R$ 9,60 R$ 1.920,00 

R$ 14,19 R$ 1.419,00 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 29,95 R$ 599,00 

R$ 16,50 R$ 165,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 
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107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 
x 101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, 
caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16,
cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm 
x 50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, 
corvermelha, medindo 
10m. Rolo c/ 10 m. 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
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Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 

caixa com 10 folhas. 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 
, 6 etiquetas p/folhas, 

caixa c/ 100 folhas contendo 600 
400 Cx 20 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 2000 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 200 

Fita adesiva dupla face 
: incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 100 

transparente,de 12mm 279105 Un 100 

transparente 12mm x 279037 Un 100 

: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  300 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 100 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 20 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 20 

dupla face, na 
medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 20 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 

384818 Rolo 20 

dupla face, 
, medindo 15mm X 

 

384818 Rolo 20 

: face simples, cor 
, largura 15mm, rolo com 

384818 Rolo 20 

: de 12mm x 33 metros. 
279205 Rolo 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 35,28 R$ 705,60 

R$ 51,40 R$ 1.028,00 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 27.800,00 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 

R$ 3,10 R$ 310,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 2,50 R$ 250,00 

R$ 12,98 R$ 3.894,00 

R$ 7,91 R$ 791,00 

R$ 5,33 R$ 106,60 

R$ 2,89 R$ 57,80 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 10,55 R$ 211,00 

R$ 9,38 R$ 187,60 
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124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 
1750 e 1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 
resina sintética - boa resistência ao 
cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

130 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m

131 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m.

132 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de
polipropileno bi-orientado
medida de 12mmx30m.

133 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado
– medida de 12mmx30m

134 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme
polipropileno bi-orientad
– medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
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Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 

439791 Un 30 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 30 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de 

orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 

boa resistência ao 
cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 

279066 Un 100 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote – 

medida de 22mm x10m. 

27902 Un 50 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
medida 09mmx20m. 

41474 Un 200 

: de filme de 
orientadoverde – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 30 

: de filme de 
orientado azul – 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 30 

: de filme de 
orientadopreto – 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 30 

: de filme de 
orientado branco – 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 30 

: de filme de 
orientado vermelho 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 30 

: de filme de 
orientado amarelo 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 30 

, med. 48mm x 418679 Un 50 
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R$ 99,60 R$ 2.988,00 

R$ 99,00 R$ 2.970,00 

R$ 3,17 R$ 317,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 29,43 R$ 5.886,00 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 74,63 R$ 3.731,50 
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136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 
12 mm x 40 m –
caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 
de boa qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento
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transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 

– resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

289017 Rolo 20 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 10 

para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 100 

: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 20 

 
: Pacote com 50 

Unidades. Cor Branco.  
304509 Pct 0 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas 

duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 

pacote com 50 Unidade, 

224570 Pct 0 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em 

papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

224570 
 

Pct 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 

com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 100 

Grafite fino polymer técnico para 
0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 100 
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R$ 2,10 R$ 42,00 

R$ 259,90 R$ 2.599,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 115,93 R$ 2.318,60 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 0,00 

R$ 6,10 R$ 0,00 

R$ 5,41 R$ 541,00 

R$ 4,42 R$ 442,00 
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145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente e
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
dos grampos em aço inox, Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 
produto. 

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 
1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.
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Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 100 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com 
altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 100 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no 
mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do 

288921 Un 100 

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 50 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 

1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 
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R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 32,00 R$ 3.200,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 42,93 R$ 2.146,50 

R$ 9,44 R$ 94,40 

R$ 5,86 R$ 293,00 

R$ 8,89 R$ 88,90 

R$ 18,10 R$ 181,00 
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153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 
50 unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo 
capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 
folhas 54g/m². 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

formato cilíndrico 
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 

280065 Cx 50 

madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

 

272347 Cx 50 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 

carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 20 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx  20 

–  
: com caniço de 3 mm de 

altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  20 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 200 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 200 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo 
capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura 

150058 Un 100 

com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,50 R$ 475,00 

R$ 17,93 R$ 896,50 

R$ 83,18 R$ 1.663,60 

R$ 87,57 R$ 1.751,40 

R$ 91,57 R$ 1.831,40 

R$ 18,80 R$ 3.760,00 

R$ 33,75 R$ 6.750,00 

R$ 13,76 R$ 1.376,00 

R$ 9,50 R$ 1.900,00 
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162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 
140 folhas Post-it, pacote com
unidades. 

163 

Mídia de disco CD-
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato 
MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores  

: 11,9mm x 43,2mm 
it, pacote com 5 

397768 Pct 200 

-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato 
MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 200 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 200 

Maleta Organizadora  
 em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 50 

Maleta Organizadora 
Cristal em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 15,00 R$ 3.000,00 

R$ 1,89 R$ 378,00 

R$ 4,00 R$ 800,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 
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167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

172 

Papel formato A4.  
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 
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(umectante para os 

dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 10 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 200 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma  50 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

.   
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 20 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 3000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 

250359 Pct  10 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  10 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 10 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,00 R$ 30,00 

R$ 4,00 R$ 800,00 

R$ 46,89 R$ 2.344,50 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 660,40 

R$ 33,02 R$ 99.060,00 

R$ 18,63 R$ 186,30 

R$ 18,63 R$ 186,30 

R$ 41,10 R$ 411,00 

R$ 1.152,50 R$ 11.525,00 
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178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 
90 g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss).
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 
ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água,
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 
ou similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 
ou similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 
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Papel Coated para impressora 
t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 10 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 
x 150 ft); gramatura 

90 g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 10 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 5 

Papel fotográfico universal alto-
. 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 5 

Papel fotográfico acetinado 

dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 

965 Rolo 5 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 

 

965 Pct 50 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C 

965 Rolo 5 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C 

965 Rolo 5 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 5 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

.  
: dimensões 106,7 cm x 

22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 5 
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R$ 1.152,50 R$ 11.525,00 

R$ 983,50 R$ 9.835,00 

R$ 3.003,50 R$ 15.017,50 

R$ 3.170,00 R$ 15.850,00 

R$ 1.900,00 R$ 9.500,00 

R$ 42,00 R$ 2.100,00 

R$ 1.624,50 R$ 8.122,50 

R$ 1.624,50 R$ 8.122,50 

R$ 42,00 R$ 210,00 

R$ 3.003,50 R$ 15.017,50 
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188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
190 g/m². Referência HP Q1427A 
ou similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência
ou similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas.

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 

Papel vegetal para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m².

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m².

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m; 

198 

Papel Velino p/ impressora 
Plotter 
Requisitos: tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
verde. 

200 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
preta. 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 
azul. 
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Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

.  
: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A 

965 Rolo 5 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

 
: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A 

965 Rolo 5 

branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 5 

p/  impressão  de 

: pacote com 50 folhas. 
965 Pct 10 

vegetal para impressora 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 5 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 5 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

965 Rolo 5 

Papel Velino p/ impressora 

tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m 

965 Rolo 5 

Requisitos: lombada larga A4 138282 Un 50 

Requisitos: lombada larga A4 138282 Un 50 

Requisitos: lombada larga A4 138282 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1.152,50 R$ 5.762,50 

R$ 3.170,00 R$ 15.850,00 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 3.170,00 R$ 15.850,00 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 983,50 R$ 4.917,50 

R$ 621,99 R$ 3.109,95 

R$ 621,99 R$ 3.109,95 

R$ 983,50 R$ 4.917,50 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 
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202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 
cinza. 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 
metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal.

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas 
mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, 
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 
x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.
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Requisitos: lombada larga A4 138282 Un 50 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 250 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios 
plásticos e com 4 parafusos de 

350 x 255 mm. 

335273 Un 250 

clear book 40 plástico, 
cristal. 

138282 Un 200 

transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 

138282 Un 200 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor cristal. Pacote 

138282 Pct 200 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor fumê. Pacote 

138282 Pct 200 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

138282 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 

138282 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 14,80 R$ 3.700,00 

R$ 14,90 R$ 3.725,00 

R$ 21,00 R$ 4.200,00 

R$ 6,61 R$ 1.322,00 

R$ 10,80 R$ 2.160,00 

R$ 10,80 R$ 2.160,00 

R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 17,00 R$ 340,00 
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212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote 
com 10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote 
com 10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote 
com 10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote 
10 unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote 
com 10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote 
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela.

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral 
e na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 
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Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 20 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico 

transparente, c/ 31 138282 Un 20 

A4 
: em plástico 

transparente, c/ 12 
138282 Un 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote 

 
138282 Pct 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote 

 
138282 Pct 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote 

 
138282 Pct 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 138282 Pct 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote 

 
138282 Pct 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote 

 
138282 Pct 20 

Pasta com aba e elástico  
: amarela. 

138282 Un 100 

com 08 divisões, 138282 Un 100 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral 

287306 Un 100 

: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Cor Branco. 

364463 Pct 0 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 88,44 R$ 1.768,80 

R$ 19,87 R$ 397,40 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 25,00 R$ 2.500,00 

R$ 15,68 R$ 1.568,00 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 140,00 

R$ 4,00 R$ 80,00 
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227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. 
und. 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. 
und 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. 
und 

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 Unidades.

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 -

238 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades.

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
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Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 20 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 20 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267599 Cx 20 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 
 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 20 

21806 Un 10 

- 12 v. 21806 Un 10 

tamanho grande D 1,5 
V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 4,80 R$ 96,00 

R$ 4,15 R$ 83,00 

R$ 5,21 R$ 104,20 

R$ 6,27 R$ 125,40 

R$ 10,71 R$ 214,20 

R$ 21,52 R$ 430,40 

R$ 25,30 R$ 506,00 

R$ 25,30 R$ 506,00 

R$ 25,30 R$ 506,00 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 18,61 R$ 372,20 

R$ 9,00 R$ 900,00 
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240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 
com 04 unidades. 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados 
uso intenso; 
Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazen
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
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: recarregável; tamanho 

; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
confiável e prolongada; 

validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 

21806 Cartela 20 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

 
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  40 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 46,71 R$ 934,20 

R$ 9,00 R$ 900,00 

R$ 29,00 R$ 1.160,00 

R$ 18,61 R$ 372,20 

R$ 25,43 R$ 2.543,00 
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245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
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Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

atura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 

similar. 

151033 Un 100 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alto poder de 

resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 33,34 R$ 3.334,00 

R$ 51,00 R$ 5.100,00 
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247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
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Unidade de memória flash 32 GB 
). 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 

10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 
alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 100 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 

2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 

Dimensões: 737x222x161 mm 
,63")  

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
20°C a 85°C (de -4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 100 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 75,92 R$ 7.592,00 

R$ 137,00 R$ 13.700,00 

R$ 24,80 R$ 2.480,00 



Fl 0322 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura de 
0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 

251 

Régua em alumínio
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 cm.

252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 
mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, 
comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves.

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 

Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de 
Aço 1,8m. 

261 
Papel toalha banco
Requisitos: 23mm x 12mm 10% 
virgem – pct com 100 und.

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo

264 Tinta para carimbo
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Plástico para crachá. 
: formato vertical; 

material poliestireno; espessura de 
0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 
1000
0 

Régua em alumínio 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e 
em polegadas, espessura mínima 

30 cm. 

270870 Un 50 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 0 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 50 

:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 

94862 Un 200 

 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 0 

 
material plástico, tipo 

, pacote com 50 unidades. 
68055 Pct 0 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

283560 Un 100 

14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

283049 Un 100 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função 

alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

150500 Un 20 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de 

150261 Un 50 

Papel toalha banco 
Requisitos: 23mm x 12mm 10% 

pct com 100 und. 
5240 pct 0 

Refil para purificador libel  357298 Un 2 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 5 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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R$ 1,53 R$ 15.300,00 

R$ 9,49 R$ 474,50 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 

R$ 41,00 R$ 8.200,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 23,80 R$ 2.380,00 

R$ 10,87 R$ 1.087,00 

R$ 57,46 R$ 1.149,20 

R$ 66,00 R$ 3.300,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 63,96 

R$ 3,70 R$ 18,50 

R$ 3,70 R$ 18,50 
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265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita
40 mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 
Apontador de mesa
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Resma 200 

 
: 75 g/m², med. 210mm x 

297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não 
rugosa em ambas as faces, suave 
ao tato, aplicação em jato de tinta, 
laser e fotocópia, resma com 500 

 

965 Un 3000 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Pct  1000 

 
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
328309 

 
Un  10 

 
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  50 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

un 50 

para  pistola de cola 284808 un 10 

para crachá. 
376001 un 200 

para fita adesiva 12 x 45772 pct 20 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 un 10 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 200 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 20 

dupla face 25mmx30m.  
283749 un 20 

durex transparente 19 279045 un 50 

transparente 45mm x 19178 un 200 

Apontador de mesa 
para lápis 

343228 un 10 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 50 

eventos modelo AZ cor 397971 cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 24,89 R$ 4.978,00 

R$ 19,29 R$ 57.870,00 

R$ 1,10 R$ 1.100,00 

R$ 33,07 R$ 330,70 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 1,50 R$ 15,00 

R$ 1,72 R$ 344,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 

R$ 7,98 R$ 79,80 

R$ 5,54 R$ 1.108,00 

R$ 5,90 R$ 118,00 

R$ 9,99 R$ 199,80 

R$ 1,06 R$ 53,00 

R$ 3,08 R$ 616,00 

R$ 41,90 R$ 419,00 

R$ 81,00 R$ 4.050,00 

R$ 10,99 R$ 109,90 
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283 
Percevejo latonado
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm
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Percevejo latonado 
caixa com 50 und. 

298524 un 10 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 50 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 5 

Bandeja porta documentos 
com três 203500 un 50 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 

Caneta marcador permanente 
cor preta 

107450 un 20 

Caneta marcador permanente 
cor azul 

107450 un 20 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 cx 20 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 20 

largo caixa com 10 und 
150572 pct 20 

para encadernação nº 
cor preta, fabricado em 

PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 un 5 

Organizador de gavetas 150278 pct 20 

Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

150974 pct 5 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 cx 5 

caixa com 100 folhas 
203550 cx 5 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 mt 10 

rolo com 100 mts 
220986 un 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 10 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 100 
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R$ 1,61 R$ 16,10 

R$ 6,96 R$ 348,00 

R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 1.531,00 

R$ 15,64 R$ 312,80 

R$ 2,00 R$ 40,00 

R$ 1,00 R$ 20,00 

R$ 1,00 R$ 20,00 

R$ 1,29 R$ 25,80 

R$ 1,85 R$ 37,00 

R$ 12,88 R$ 64,40 

R$ 19,76 R$ 395,20 

R$ 18,90 R$ 94,50 

R$ 18,95 R$ 94,75 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 55,30 

R$ 1,50 R$ 150,00 
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302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo 
com 50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.10. Órgão Participante  

 
 
 
 
 

COLEGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 
com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
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Régua em acrílico de 50 cm 26000 Tb 50 

para uso geral tubo 60631 un 12 

Caderno 46 folhas  
com folhas pautadas 414986 un 15 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 5 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 

203284 cx 10 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 32492 un 20 

303971 cx 50 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 

299426 un 10 

Pistola de cola quente 86 cx 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 un 5 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 50 

 
com folhas pautadas 68500 un 10 

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 0 

COLEGIO MILITAR DE BRASÍLIA - CMB – UASG: 160064

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO CATMAT 
UNIDADE

de 
MEDIDA 

Q
T
D
 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 

 367439 Rl  30 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes e 
ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 

150050 Un 200 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 142,56 

R$ 3,76 R$ 56,40 

R$ 1,66 R$ 8,30 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 51,60 

R$ 0,84 R$ 42,00 

R$ 55,50 R$ 555,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 76,80 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 4,48 R$ 44,80 

R$ 9,88 R$ 0,00 

 R$ 802.455,07 

UASG: 160064 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 245,40 

R$ 54,45 R$ 10.890,00 
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ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor amarelo 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 
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ecológico 63g, 352 páginas. 

para mapas tipo 

na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 100 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 100 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 0 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 100 

: bateria não 
, tipo alcalina, 

voltagem 9 v, aplicação aparelho 
234354 Un 50 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 0 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 0 

Bateria recarregável 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 30 

Bateria para telefone sem fio 
600mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 300 
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R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 4,54 R$ 0,00 

R$ 1,70 R$ 170,00 

R$ 9,31 R$ 465,50 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 742,50 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 250,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 3.417,00 
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18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

20 

Bloco Adesivo Post-
Requisitos: refil puxa fácil, cor 
amarela, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembre
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade;
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
compri-mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
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Bloco para anotações A4 
: com pauta, com 50 94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade não 

inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 500 

-it 
: refil puxa fácil, cor 

la, 76 x 76mm, blocos com 
94862 Bl 0 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
prazo de validade 

não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembre-tes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 500 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 94897 Bl 150 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
96175 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, 

mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm 
232561 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 11,64 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 2.389,50 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 1.260,00 

R$ 1,14 R$ 0,00 
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x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.
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x 7,30mm azul e vermelha. 

Borracha verde látex. 200715 Un 0 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 

com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 

ão (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

346548 Un 10 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
amarela, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 200 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 50 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 50 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 
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R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 1.400,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 600,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 
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36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos: base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 

de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 100 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 100 

base d’água. 
279255 Un 200 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  100 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  100 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 

279313 Cx  100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 6,19 R$ 1.238,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 

R$ 23,00 R$ 2.300,00 
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alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

50 
Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.

53 

Capa encadernação, material pvc
– 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
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alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  70 

.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 30 

.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 

.  
: material plástico, cor 

, aplicação 
Caixa com 12 

279506 Cx 30 

.  
: material plástico, cor 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 

Cartão SMARTCARD 
: de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

com capa. 
228486 Un 500 

Capa encadernação, material pvc 

:  cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Capa encadernação, material pvc 

: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 5000 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 

69140 Cx 30 
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R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 1.610,00 

R$ 19,28 R$ 578,40 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 578,40 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 1.840,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 3.819,00 
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compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga 
e USB switch 

57 

Cola branca escolar
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, 
capaci-dade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 
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compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 200 

: 2 (duas) portas kva vga 94943 Un 0 

escolar. 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

39371 Tubo  200 

: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
 não dissolvido 

em álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, 

na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  300 

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 

, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  300 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 

aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 200 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  100 

: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  200 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor 

branco leitoso, capacidade para no 
, bordas arredondadas, 

peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 1500 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, 

dade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 5000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 29,90 R$ 5.980,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 3,34 R$ 1.002,00 

R$ 3,34 R$ 1.002,00 

R$ 10,00 R$ 2.000,00 

R$ 17,79 R$ 1.779,00 

R$ 3,18 R$ 636,00 

R$ 2,00 R$ 3.000,00 

R$ 5,07 R$ 25.350,00 
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65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 

Clips dourados 
Requisitos: tamanho 
paraconvites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
25 unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d
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com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 100 

tamanho 5 mini 
paraconvites, caixa com 100 

384359 Cx 0 

: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 0 

: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 0 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 300 

: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 0 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 200 

: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272519 Cx 0 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 200 

: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 0 

: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 200 

: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 100 

: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271779 Cx 100 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 200 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 90,17 R$ 9.017,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 0,00 

R$ 5,92 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 1.020,00 

R$ 6,58 R$ 0,00 

R$ 3,90 R$ 780,00 

R$ 2,34 R$ 0,00 

R$ 3,50 R$ 700,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 3,98 R$ 796,00 

R$ 4,48 R$ 448,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 7.142,00 

R$ 30,48 R$ 3.048,00 
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80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 
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: carvão ativado com 

prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 

o longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 

oliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

38156 Un 0 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 150881 Cx 0 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 30 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 50 

: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 200 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 100 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 169,91 R$ 0,00 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 1.193,10 

R$ 89,19 R$ 4.459,50 

R$ 70,00 R$ 14.000,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 7.000,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 
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89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.

97 

Etiqueta autoadesiva
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
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Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 0 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 100 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 150 

: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 200 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 150 

Etiqueta autoadesiva  (01  

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (02  

: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  

caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (20  

caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 
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R$ 16,17 R$ 0,00 

R$ 16,79 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 1,24 R$ 124,00 

R$ 8,00 R$ 1.200,00 

R$ 9,60 R$ 1.920,00 

R$ 14,19 R$ 2.128,50 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 
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102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos: 
fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.
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Etiqueta autoadesiva  (30  

:  caixa com 100 folhas 
400 Cx 30 

Etiqueta para aplicação em cd-
: qualidade 

fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
282157 Cx 50 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 100 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 

400 Rl 100 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 

caixa com 10 folhas. 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 

, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 

400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 300 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 1000 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 1500 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 500 

transparente,de 12mm x 279105 Un 0 

transparente 12mm x 279037 Un 500 

: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl  500 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 800 
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R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 29,95 R$ 1.497,50 

R$ 16,50 R$ 1.650,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 600,00 

R$ 13,90 R$ 13.900,00 

R$ 5,50 R$ 8.250,00 

R$ 3,10 R$ 1.550,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 1.250,00 

R$ 12,98 R$ 6.490,00 

R$ 7,91 R$ 6.328,00 
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117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
corbranca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 
1750 e 1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner 
medida 09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientadoverde –
12mmx30m 

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
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face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 200 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 200 

dupla face, na 
, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 200 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 

384818 Rolo 200 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 

384818 Rolo 200 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 100 

: de 12mm x 33 metros. 
279205 Rolo 0 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 

439791 Un 50 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 50 

transparente 25mm x 
(dorso plástico de polipropileno 

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 

transparente 25mm x 
de papel com recuo e picote – 

medida de 22mm x10m. 

27902 Un 0 

de massa acrílica - 
com 2mm de 

espessura e liner vermelho – 
 

41474 Un 0 

: de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 150 

: de filme de polipropileno 
429675 Un 150 
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R$ 5,33 R$ 1.066,00 

R$ 2,89 R$ 578,00 

R$ 12,87 R$ 2.574,00 

R$ 12,87 R$ 2.574,00 

R$ 12,87 R$ 2.574,00 

R$ 10,55 R$ 1.055,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 4.980,00 

R$ 99,00 R$ 4.950,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 145,50 

R$ 0,97 R$ 145,50 
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bi-orientado azul –
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientadopreto –
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado branco 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
bi-orientado amarelo
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 
150 a 30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente 
pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
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– medida de 

: de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 150 

: de filme de polipropileno 
 – medida de 

429675 Un 150 

: de filme de polipropileno 
vermelho – medida de 

429675 Un 150 

: de filme de polipropileno 
amarelo – medida de 

429675 Un 150 

, med. 48mm x 418679 Un 100 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 
 

289017 Rolo 100 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 0 

limpeza.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 3000 

: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 100 

: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 500 R$ 10,37

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, 

confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 5.000 R$ 7,36

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel 

gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 

maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

224570 
 

Pct 10000 R$ 6,10

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 

232402 Tb 200 
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R$ 0,97 R$ 145,50 

R$ 0,97 R$ 145,50 

R$ 0,97 R$ 145,50 

R$ 0,97 R$ 145,50 

R$ 74,63 R$ 7.463,00 

R$ 2,10 R$ 210,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 9.000,00 

R$ 115,93 R$ 11.593,00 

R$ 10,37 R$ 5.185,00 

R$ 7,36 R$ 36.800,00 

R$ 6,10 R$ 61.000,00 

R$ 5,41 R$ 1.082,00 
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embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Gara
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 
Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 200 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 200 

Grampeador tipo mesa tamanho 

metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 200 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 

base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 200 

Grampeador em aço 
: capacidade para 

160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 0 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 
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R$ 4,42 R$ 884,00 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 

R$ 32,00 R$ 6.400,00 

R$ 20,00 R$ 4.000,00 

R$ 42,93 R$ 0,00 

R$ 9,44 R$ 0,00 
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150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.
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Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 100 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 3000 

madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 2000 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 

acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 400 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx  200 

 
: com caniço de 3 mm de 

altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  200 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 150 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 150 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,86 R$ 586,00 

R$ 8,89 R$ 0,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 28.500,00 

R$ 17,93 R$ 35.860,00 

R$ 83,18 R$ 33.272,00 

R$ 87,57 R$ 17.514,00 

R$ 91,57 R$ 18.314,00 

R$ 18,80 R$ 2.820,00 

R$ 33,75 R$ 5.062,50 
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160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50.

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5
unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  
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: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 100 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

200690 Un 100 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores  

: 11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 400 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 1000 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 500 

Maleta Organizadora  
 em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 13,76 R$ 1.376,00 

R$ 9,50 R$ 950,00 

R$ 15,00 R$ 6.000,00 

R$ 1,89 R$ 1.890,00 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 45,50 R$ 4.550,00 
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166 

Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 
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Maleta Organizadora 
Cristal em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas 
265833 Un 100 

(umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 100 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 500 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma  1000 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 50 

 
: apropriado para cópias 

xerográficas e impressão a laser; 
; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 12000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct  300 

couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct  300 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 100 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 45,50 R$ 4.550,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 46,89 R$ 46.890,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 396.240,00 

R$ 18,63 R$ 5.589,00 

R$ 18,63 R$ 5.589,00 

R$ 41,10 R$ 4.110,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 
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178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 
similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 
Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
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Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-
 

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
Referência HP Q8759A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

 
: dimensões 106,7 cm x 
referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

 
965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 
1.900,00 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 
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Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m².

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m².

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos: tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
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: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 
 

237564 Cx 0 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 200 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 200 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 

p/  impressão  de 

: pacote com 50 folhas. 
965 Pct 100 

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 0 

Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
 

965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 

micras, rolo 0,90cm x 30m 
965 Rolo 0 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 preta. 
138282 Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 azul. 
138282 Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
138282 Un 0 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 300 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 4.176,00 

R$ 20,88 R$ 4.176,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 4.200,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 4.440,00 
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parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas -

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor 
com 10 unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno 
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: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 400 

clear book 40 plástico, 
 

138282 Un 200 

transparente com 
- 347 x 234 mm. 

138282 Un 1000 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor cristal. Pacote 

138282 Pct 0 

documento tipo “L”.  
: material plástico, 

medindo 210 x 297 mm, espessura 
cor fumê. Pacote 

138282 Pct 2000 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 400 

Pasta plástica com grampo mola 

cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 400 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-

etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
138282 Un 100 

Pasta sanfonada  A4 
: em plástico polipropileno 

138282 Un 100 
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R$ 14,90 R$ 5.960,00 

R$ 21,00 R$ 4.200,00 

R$ 6,61 R$ 6.610,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 21.600,00 

R$ 17,00 R$ 6.800,00 

R$ 17,00 R$ 6.800,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 8.844,00 

R$ 19,87 R$ 1.987,00 
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transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 
10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote 
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. 
und. 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. 
und. 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. 
und 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. 
und 
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, c/ 12 divisórias. 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 138282 Pct 0 

Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 138282 Pct 300 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
azul. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote 138282 Pct 0 

Pasta com aba e elástico  
 

138282 Un 0 

com 08 divisões, 138282 Un 0 

Prancheta universal 
: confeccionada em 

acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

287306 Un 500 

: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Cor Branco. 

364463 Pct 500 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 267596 Cx 100 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 203980 Cx 0 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 267600 Cx 150 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 267598 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 267599 Cx 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 5.550,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 7.840,00 

R$ 3,15 R$ 1.575,00 

R$ 7,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 4,80 R$ 480,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 781,50 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 
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232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor azul. Caixa com 12 Unidades.

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor preta. Caixa com 12 Unidades.

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 
com 04 unidades. 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
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Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 0 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 200 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 200 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 

Caixa com 12 

114456 Cx 200 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 200 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; 

deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 3000 

 
: recarregável; tamanho 

; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
confiável e prolongada; 

validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 

21806 Cartela 1500 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 2500 

 
recarregável; 

; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  1000 
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R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 5.060,00 

R$ 25,30 R$ 5.060,00 

R$ 25,30 R$ 5.060,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 3.722,00 

R$ 9,00 R$ 27.000,00 

R$ 46,71 R$ 70.065,00 

R$ 9,00 R$ 22.500,00 

R$ 29,00 R$ 29.000,00 
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243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de ope
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
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amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 100 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

ratura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 

similar. 

151033 Un 800 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 

151033 Un 800 
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R$ 18,61 R$ 1.861,00 

R$ 25,43 R$ 20.344,00 

R$ 33,34 R$ 26.672,00 
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(DTR400/8G) ou similar.

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande
unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 
Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive).
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(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
ela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 800 

Unidade de memória flash 32 GB 
). 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 

10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 600 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 

151033 Un 800 
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R$ 51,00 R$ 40.800,00 

R$ 75,92 R$ 45.552,00 
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Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo
100 litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
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64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência 
de dados para USB 2.0 até 100 
MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s 
(leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 

Dimensões: 737x222x161 mm 
 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Porta objetos conjugado 

organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 200 

Plástico para crachá. 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 6000 

 
escala em centímetros 

com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

 

270870 Un 300 

para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 1000 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 300 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 500 

material plástico, tipo 
68055 Pct 500 
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R$ 24,80 R$ 4.960,00 

R$ 1,53 R$ 9.180,00 

R$ 9,49 R$ 2.847,00 

R$ 40,40 R$ 40.400,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 12.300,00 

R$ 13,00 R$ 6.500,00 

R$ 13,00 R$ 6.500,00 
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faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

 261 
Papel toalha branco
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 
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, pacote com 50 unidades. 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 800 

14cm (cabo e lâminas) 
 

283049 Un 600 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

150500 Un 30 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura 

de Aço 1,8m. 
150261 Un 60 

Papel toalha branco 
23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct 6000 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

azul 284649 Un 0 

preta 284649 Un 0 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 100 

 
: 75 g/m², med. 210mm x 

297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 

965 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 0 

 
couche sortidos 

Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
328309 

 
Pct  20 

 
demarcacação de 

solo, 50mm/30m, azul, fita de 
419722 

 
Un  0 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  0 

para  pistola de cola 284808 un 30 

para crachá. 
376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 20 
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R$ 23,80 R$ 19.040,00 

R$ 10,87 R$ 6.522,00 

R$ 57,46 R$ 1.723,80 

R$ 66,00 R$ 3.960,00 

R$ 17,50 R$ 105.000,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 2.489,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 0,00 

R$ 33,07 R$ 661,40 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 45,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 
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274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas
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Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 0 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 0 

dupla face 25mmx30m.  
283749 un 0 

durex transparente 19 279045 un 0 

transparente 45mm x 19178 un 0 

 
para lápis 

343228 un 0 

Perfurador de papel 
com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
239463 un 0 

eventos modelo AZ cor 397971 un 0 

 
caixa com 50 und. 

298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
com três 203500 un 0 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 

Caneta marcador permanente 
cor preta 

107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
 

107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 un 0 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 und 
150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 0 

Organizador de gavetas 150278 un 30 
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R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 312,80 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 592,80 
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295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 
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Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

150974 pct 0 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 
203550 cx 2 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
 

358557 cx 10 

rolo com 100 mts 
220986 mt 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 200 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 0 

para uso geral tubo com 60631 Tb 0 

 
com folhas pautadas 414986 un 100 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 0 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 

203284 un 0 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 32492 cx 0 

303971 un 0 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 

299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 20 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 

com folhas pautadas 68500 un 150 

Fita para sinalização 
zebrada preta e 129062 un 200 
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R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 40,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 300,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 376,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 1.339,20 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 672,00 

R$ 9,88 R$ 1.976,00 
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1.2.11. Órgão Participante 

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 
352 páginas. 

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa com 
50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor amarelo 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 

Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 Bateria lithium 
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CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO – CITEX – UASG

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE 
de 

MEDIDA 

Q
T
D
 

UNITÁRIO

vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

 367439 Rl  0 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 

logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor verde tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor vermelho 

tamanho. 600mm x 330mm, caixa com 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor azul tamanho 

caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 0 

 
com depósito. 

230828  Un 110 

234354 Un 20 
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Rubrica: 
___________ 

 
R$ 

1.765.252,20 

UASG 160091 

VALOR 
 

UNITÁRIO 

VALOR 
 

TOTAL 
 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 4,54 R$ 0,00 

R$ 1,70 R$ 187,00 

R$ 9,31 R$ 186,20 



Fl 0354 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

Requisitos: bateria não recarregável
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos:refil puxa fácil, cor amarela, 
76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
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não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 0 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 30 

: 9V, 300mAh. 
333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel apergaminhado 
 

94862 Bl 500 

anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 
; prazo de validade não 

inferior a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e 

descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

 
:refil puxa fácil, cor amarela, 

76 x 76mm, blocos com 100 folhas 
94862 Bl 300 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 

94862 Bl 0 
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R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 72,60 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,64 R$ 3.492,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 
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adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 
a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
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adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 

superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 50 

para plastificação de 

23cm x 60m. 
15067 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-

mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 200 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 300 

 200715 Un 0 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar 
dígitos ou 4 dígitos 

ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 
a regulagem da quantidade de 

6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 

346548 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 80 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 80 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

71404 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 796,50 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 504,00 

R$ 1,14 R$ 342,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 240,00 

R$ 3,00 R$ 240,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 
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dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor azul 
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dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
, aplicação escritório (arquivo 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 80 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 60 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 10 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 10 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 

de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 10 

Caneta escrita fina com tinta em gel 
32859 Cx 10 
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R$ 3,00 R$ 240,00 

R$ 3,00 R$ 180,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 
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Requisitos:caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.
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caixa com 12 unidades. 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 10 

base d’água. 
279255 Un 74 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

nidades. 

279313 Cx  20 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  20 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  20 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 6,19 R$ 458,06 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 460,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 
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46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 

47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD 

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 
 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido em 
álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
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: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. 

Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 0 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

228486 Un 0 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 800 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 0 

 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
; sem impressões; 

compatível com impressoras laser e 
tinta. Caixa com 500 unidades. 

150819 Cx 2 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

292447 Tubo  50 

10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
não dissolvido em 

álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, na 

292447 Tubo  0 
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R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 800,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 127,30 R$ 254,60 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 
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posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base.
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no 
de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml
ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0, 
formato paralelo, caixa com 100 und.

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 
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posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 

Adesivo preso à base. 

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto 
de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  0 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 

instantânea metal, 
. Bisnaga c/ 5 gr. 

303971 Bisnaga 30 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 

: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  0 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco 

leitoso, capacidade para no mínimo 
, bordas arredondadas, peso 

aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 500 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-

200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 1000 

com Etiqueta Identificação 
284067 

 
Pote 0 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 0 

 material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 0 

 material metal, 
caixa com 100 

271781 Cx 0 

: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 0 
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___________ 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 300,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 1.000,00 

R$ 5,07 R$ 5.070,00 

R$ 90,17 R$ 0,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 0,00 

R$ 5,92 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 
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70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura
impressão UV e nome d
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com 
UV e nome do Órgão. 
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim uma 
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 material metal, 
caixa com 100 

271782 Cx 0 

: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 100 

 material metal, 
caixa com 100 

272519 Cx 0 

: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 50 

 material metal, 
caixa com 100 

272520 Cx 0 

: tamanho 4/0, material 
- caixa com 50 

271778 Cx 50 

: tamanho 6/0, material 
- caixa com 50 

271780 Cx 50 

: tamanho 8/0, material 
- caixa com 25 271779 Cx 50 

em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 0 

em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com impressão 324606 Un 0 

: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 

a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de sua 

lhe assim uma 

438553 Un 3 
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R$ 6,58 R$ 0,00 

R$ 3,90 R$ 390,00 

R$ 2,34 R$ 0,00 

R$ 3,50 R$ 175,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 3,98 R$ 199,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 509,73 
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maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 
 

89 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.
 

90 Espiral plástico para encadernação 
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maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa com 150881 Cx 0 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 0 

com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 2 

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 2 

Espiral plástico para encadernação 

fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 2 

Espiral plástico para encadernação 150974 Pct 0 
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R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 178,38 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 16,00 R$ 32,00 

R$ 16,17 R$ 32,34 

R$ 16,79 R$ 0,00 
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Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades.
 

91 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 
Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 
 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 
(215,9 x 279,4mm). 
 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 

 

101 Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
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: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

Espiral plástico para encadernação 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação, 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 2 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. Pacote 150573 Pct 65 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 8 mm em 

aço com tratamento galvanizado e 
132675 Un 100 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 18 mm em 

aço com tratamento galvanizado e 
313751 Un 100 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 0 

  (01  etiqueta 

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

com 100 folhas (210 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  400 Cx 0 
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R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 37,78 

R$ 1,24 R$ 80,60 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 9,60 R$ 960,00 

R$ 14,19 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 
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p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos:qualidade fotomedindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
medindo 46,56mm x 77,79mm
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva  
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6 mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço. 
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 
50 m. 

114 Fita adesiva 
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com 100 folhas 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
fotomedindo 115 

mm. Caixa com 50 folhas. 
282157 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

 medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

material papel, cor branca, 
46,56mm x 77,79mm, 
retangular, características 

adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 0 

 
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 0 

cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, caixa 

com 100 folhas contendo 600 
400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 278811 Un 80 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 0 

25mm x 50m 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 0 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 0 

transparente,de 12mm x 279105 Un 0 

279037 Un 0 
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R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 160,00 

R$ 13,90 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 3,10 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 0,00 
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Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul.

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 

128 Fita dupla face  
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transparente 12mm x 30m 

:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

333266 Rl  0 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 

simples, rolo 
. 

378578 Rolo 0 

dupla face, na corbranca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 0 

dupla face, na corverde, 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 0 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

 
original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

439791 Un 10 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

330609 Un 0 

transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 

transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 

150671 Un 0 

388161 Un 0 
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R$ 12,98 R$ 0,00 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 996,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 
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Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
orientadoverde – 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado azul – 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
orientadopreto – 
12mmx30m. 
 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado branco – 
12mmx30m. 
 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
orientado vermelho –
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado amarelo –
12mmx30m. 
 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.
 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 150 
a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
 

138 

Flanela para limpeza.  
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 
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de massa acrílica - 
com 2mm de espessura 

medida 09mmx20m. 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
– medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
– medida de 429675 Un 0 

, med. 48mm x 50m. 150671 Un 0 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 150 
289017 Rolo 0 

Filme Poliester (Acetato) 
Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 0 

 
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

302502 Un 100 

Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 10 

: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 30 

 
: 33 x 33cm, folhas duplas, 

confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 0,00 

R$ 2,10 R$ 0,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 115,93 R$ 1.159,30 

R$ 10,37 R$ 311,10 

R$ 7,36 R$ 1.472,00 
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qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

146 

Grampeador tipo mesa 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
 

147 
Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
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Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel 
celulose virgem; folha 

simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

224570 
 

Pct 300 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 

mm de comprimento. 

232402 Tb 100 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 

: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 100 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; fácil 
resistente; embalagem com 

tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 50 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 50 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
288921 Un 50 
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R$ 6,10 R$ 1.830,00 

R$ 5,41 R$ 541,00 

R$ 4,42 R$ 442,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 32,00 R$ 1.600,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 
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capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em 
escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades.

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa com 
144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
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capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

: capacidade para grampear 
com um trilho em 

escala de ajuste de profundidade em 
29262 Un 0 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/15). Caixa com 1000 

242181 Cx 0 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Caixa com 1.000 

290404 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 20 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa com 

272347 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 

Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 

20506 Cx  10 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 42,93 R$ 0,00 

R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 0,00 

R$ 8,89 R$ 444,50 

R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 190,00 

R$ 17,93 R$ 0,00 

R$ 83,18 R$ 0,00 

R$ 87,57 R$ 875,70 
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acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 200. 
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
0protege contra arranhões e evita 
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acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx  10 

com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 0 

folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

 

424372 Un 0 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 0 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

200690 Un 0 

Marcador de páginas diversas, 
 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 unidades. 

397768 Pct 50 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 

documentos,  e 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
0protege contra arranhões e evita 

260390 Un 0 
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R$ 91,57 R$ 915,70 

R$ 18,80 R$ 0,00 

R$ 33,75 R$ 0,00 

R$ 13,76 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 
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poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD-
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 Papel formato A4. 
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avação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

287780 Un 0 

em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 

245461 Un 0 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim case. 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 

 

414856 Resma  0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

226606 Resma 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 
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Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper).
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.  
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou similar.

182 Papel fotográfico acetinado 
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: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

couchê branco e liso 
. Pacote com 

250359 Pct  50 

 fosco 180g. 250359 Pct  50 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 10 

Papel Coated para impressora 
 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated para impressora 
.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 

para impressora 
 
914 mm x 38,1 

m; gramatura 160 g/m². Referência HP 
965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 965 Rolo 0 R$ 1.900,00
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R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 931,50 

R$ 18,63 R$ 931,50 

R$ 41,10 R$ 411,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 



     Fl 0371 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 Papel vergê  
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: dimensões 61 cm x 15,25 
Referência HP Q8759A ou similar. 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 10 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 50 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 50 

237564 Cx 50 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 42,00 R$ 420,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 



Fl 0372 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

Requisitos: cor palha,
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 
50 folhas. 
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar.  
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 
350 x 255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
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, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;  
dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 

 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

p/  impressão  de foto 
:pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: dimensões: 914mm x 50 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 0 

: corpo em papelão forrado 
, tamanho ofício 

(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 

283074 Un 50 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 100 

clear book 40 plástico, 150994 Un 0 

transparente com elástico 
150994 Un 0 
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R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 740,00 

R$ 14,90 R$ 1.490,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 
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e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 
x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor vermelha
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 
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347 x 234 mm. 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

150994 Pct 30 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

150994 Pct 30 

Pasta plástica com grampo mola 

azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
etiqueta personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 

personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 

150994 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola 

vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

150994 Un 0 

: em plástico polipropileno 
, c/ 31 divisórias. 

150994 Un 0 

: em plástico polipropileno 
, c/ 12 divisórias. 

150994 Un 20 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 150994 Pct 30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
30 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 10,80 R$ 324,00 

R$ 10,80 R$ 324,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 397,40 

R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 18,50 R$ 555,00 
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218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 150994 

Pct 
30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote com 150994 

Pct 
30 

Pasta com aba e elástico  
150994 Un 0 

com 08 divisões, 150994 Un 0 

: confeccionada em acrílico 
cor fumê, espessura 

mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 

287306 Un 20 

: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 100 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com 12 und 

267601 Cx 20 

 
Caixa com 12 und 

267595 Cx 20 

 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 20 

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 und. 203980 Cx 20 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com12 und. 267600 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 267598 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 267699 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 54674 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 2 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 

114456 Cx 2 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 313,60 

R$ 3,15 R$ 315,00 

R$ 7,00 R$ 140,00 

R$ 4,00 R$ 80,00 

R$ 4,80 R$ 96,00 

R$ 4,15 R$ 83,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 430,40 

R$ 25,30 R$ 50,60 

R$ 25,30 R$ 50,60 
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durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.
 

243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
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durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 2 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 80 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 0 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
validade não inferior a um 

ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 50 

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
não inferior a um 

ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  0 

amanho médio C 1,5V 
21806 Cartela 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,30 R$ 50,60 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 720,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 450,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 
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Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
oooo. Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
pppp. Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
qqqq. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
rrrr. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ssss. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
tttt. Capacidade 4 GB;
uuuu. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
vvvv. Temperatura de operação:
C a 60° C; 
wwww. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
xxxx. Simplicidade - basta conectar 
a uma porta USB; 
yyyy. Garantia - 5 (cinco) anos;
zzzz. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
cccc. sistema com porta USB 2.0;
dddd. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
eeee. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
ffff. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
gggg. Capacidade 8 GB;
hhhh. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
iiii. Temperatura de operação:
60° C; 
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Cartela com 2 Unidades. 

Unidade de memória flash 4 GB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 

4 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

basta conectar 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C a 

151033 Un 0 
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R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 0,00 
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jjjj. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
kkkk. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
llll. Garantia - 5 (cinco) anos;
aaaaa. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
kkkk. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
llll. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
mmmm. 
strutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
nnnn. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
oooo. Resistência – alto poder de 
resistência a choques; 
pppp. Capacidade – 16 GB;
qqqq. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
rrrr. Temperatura de operação:
a 60° C; 
ssss. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
tttt. Simplicidade – basta conectar 
a uma porta USB; 
uuuu. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
kkkk. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
llll. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
mmmm. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
nnnn. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
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Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

strutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

mperatura de 
20°C para 85°C; 

basta conectar 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 50 

memória flash 32 GB 

Características/especificações: 
25 MB/s para 

leitura e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

erivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

151033 Un 30 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 51,00 R$ 2.550,00 

R$ 75,92 R$ 2.277,60 
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proteção à unidade; 
oooo. Resistência – alta resistência 
a choques; 
pppp. Capacidade – 32 GB;
qqqq. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
rrrr. Temperatura de operação:
C a 60° C; 
ssss. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
tttt. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
uuuu. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 
0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
-20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
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alta resistência 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Unidade de memória flash 64 GB 

sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente com 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

Temperaturas de operação - de 0°C 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - de 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 0 

objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 30 

: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 

419177 Un 0 
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R$ 137,00 R$ 0,00 

R$ 24,80 R$ 744,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 
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cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado.
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

 261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
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cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado. 

escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 0 

, capacidade 100 
com 100 unidades. 

226094 Pct 0 

grosso, sem bordas, para 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

113263 Un 0 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 30 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 30 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 60 

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 0 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
255850 Un 0 

: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

150261 Un 20 

23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 200 

Refil para purificador libel  357298 Un 5 

azul 284649 Un 12 

preta 284649 Un 32 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de 233418 Un 0 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 

965 Resma 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 9,49 R$ 0,00 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 390,00 

R$ 13,00 R$ 390,00 

R$ 23,80 R$ 1.428,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 1.320,00 

R$ 17,50 R$ 3.500,00 

R$ 31,98 R$ 159,90 

R$ 3,70 R$ 44,40 

R$ 3,70 R$ 118,40 

R$ 24,89 R$ 0,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 
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com 500 (quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm 
x 50m. 

279 Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha
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folhas. 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 400 

couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct  0 

demarcacação de 
azul, fita de 

419722 
 

Un  0 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  0 

para  pistola de cola 284808 un 0 

para crachá. 376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 0 

 
23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 391988 un 0 

dupla face 18mmx30m. 19178 un 0 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 0 

durex transparente 19 mm 279045 un 0 

transparente 45mm x 45m 150571 
un 0 

343228 un 0 

com capacidade para 239463 un 0 

eventos modelo AZ cor 397971 un 50 

caixa com 50 und. 298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 30 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas 45772 un 1 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 203500 un 0 

Calculadora eletrônica 150717 un 20 
Caneta marcador permanente 

107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 0 
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R$ 1,10 R$ 440,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 549,50 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 208,80 

R$ 22,33 R$ 22,33 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 312,80 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 
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291 Lâmina estilete pequena
10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 
100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
 

307 
Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos:  caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 Fita para sinalização 
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Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 und 150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 

aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 0 

Organizador de gavetas 150278 un 0 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

375860 pct 0 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

 
cor branca med 25,4x63,5 

mm com 33 und por folha, caixa com 358557 cx 0 

rolo com 100 mts 220986 mt 2 

material acrílico cor cinza, 230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 50 

acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo com 60631 Tb 0 

com folhas pautadas capa 414986 un 0 

carimbo cor vermelha 288985 un 0 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azul 203284 un 0 

 
18 mm dourado, caixa 227657 cx 0 

303971 un 0 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

 86 un 0 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 

com folhas pautadas 68500 un 0 

129062 un 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 190,88 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 0,00 
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Requisitos:  zebrada preta e amarela

  
 
1.2.12. Órgão Participante 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 
352 páginas. 

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 Bateria para telefone sem fio
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zebrada preta e amarela 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA – 32 GAC – UASG

ESPECIFICAÇÃO 
CAT 

MAT 
UN QTD 

vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

367439 Rl 0 

Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 

logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 

150050 Un 15 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 

caixa com 50 Un. 
32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 50 

 
Requisitos: com depósito. 

230828 Un 150 

Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 0 

V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 0 

Requisitos: não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 0 

Requisitos: 9V, 300mAh. 
333185 Un 30 

Bateria para telefone sem fio 21881 Un 0 
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 R$ 71.711,90 

UASG 160158 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 816,75 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 4,54 R$ 227,00 

R$ 1,70 R$ 255,00 

R$ 9,31 R$ 0,00 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 742,50 

R$ 25,00 R$ 0,00 
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Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação de polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora de escrita 
(bicolor) 
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Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 

150 x 198mm). 
94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 75 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 400 

 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-

blocos com 100 folhas 
94862 Bl 300 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 

validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 100 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 200 

Bobina para plastificação de polaseal  
Requisitos: medindo 23cm x 60m. 

96175 Bob 15 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de escrita 
232561 Un 1000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 854,25 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 

R$ 11,64 R$ 3.492,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 587,55 

R$ 2,52 R$ 1.260,00 

R$ 1,14 R$ 1.140,00 
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Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 
a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caix
com 50 unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
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Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

 200715 Un 1000 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar 
dígitos ou 4 dígitos 

ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração permite 
a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

346548 Un 10 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 500 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 300 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 500 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 500 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 

x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 500 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 

proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 1000 

Caneta esferográfica preta.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 

32859 Cx 1000 
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R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 140,00 R$ 1.400,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 3,00 R$ 900,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 

R$ 55,00 R$ 55.000,00 

R$ 55,00 R$ 55.000,00 
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perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na 
cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na 
cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades..

44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
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perfazendo uma linha de espessura 
mada de 0.4 mm; sistema de 

funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema 

ento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 500 

Caneta escrita fina com tinta em gel na 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 500 

Caneta escrita fina com tinta em gel na 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 500 

Requisitos:  base d’água. 
279255 Un 400 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 

dades. 

279313 Cx 50 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 

medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx 50 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 

279313 Cx 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 27.500,00 

R$ 55,00 R$ 27.500,00 

R$ 55,00 R$ 27.500,00 

R$ 6,19 R$ 2.476,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 
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sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 

47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 

50 

Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
impressora ZEBRA). 
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.

53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido em 
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sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
dades. 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 40 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 50 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 

retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 30 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 30 

 
de 125 Khz (id-Card) (para 

94676 Un 0 

Requisitos: com capa. 
228486 Un 200 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297. 

278728 Un 3000 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297. 

278728 Un 3000 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 

dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 20 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 30 

(duas) portas kva vga e 94943 Un 10 

Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

39371 Tubo 800 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 

vinilpirolidona e 
não dissolvido em 

292447 Tubo 800 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 19,28 R$ 771,20 

R$ 19,28 R$ 964,00 

R$ 19,28 R$ 578,40 

R$ 19,28 R$ 578,40 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 736,00 

R$ 1,00 R$ 3.000,00 

R$ 1,00 R$ 3.000,00 

R$ 127,30 R$ 2.546,00 

R$ 29,90 R$ 897,00 

R$ 310,00 R$ 3.100,00 

R$ 3,40 R$ 2.720,00 

R$ 3,34 R$ 2.672,00 
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álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base.

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina,
com regulagem de altura, tubo com 40 
g, com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.

60 

 Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 
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álcool, para evitar evaporação 
usada até o final, na 

posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base. 

Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, tubo com 40 
g, com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo 500 

Cola instantânea liquida 5g  
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 100 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga 50 

Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 700 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 3000 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades 

314080 Pct 3000 

Requisitos: com Etiqueta Identificação 
 

284067 
 

Pote 30 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 500 

Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 500 

Requisitos: tamanho 1, material metal, 
caixa com 100 

271781 Cx 300 

Requisitos: tamanho 1/0, material 
paralelo - caixa com 

272503 Cx 300 

Requisitos: tamanho 2, material metal, 
caixa com 100 

271782 Cx 300 

Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 300 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3,34 R$ 1.670,00 

R$ 10,00 R$ 1.000,00 

R$ 17,79 R$ 889,50 

R$ 3,18 R$ 2.226,00 

R$ 2,00 R$ 6.000,00 

R$ 5,07 R$ 15.210,00 

R$ 90,17 R$ 2.705,10 

R$ 2,15 R$ 1.075,00 

R$ 2,66 R$ 1.330,00 

R$ 5,92 R$ 1.776,00 

R$ 3,40 R$ 1.020,00 

R$ 6,58 R$ 1.974,00 

R$ 3,90 R$ 1.170,00 
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72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome d

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este carvão 
é impregnado com prata coloidal cuja 
ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 
250 unidades. 

82 
Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem 
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Requisitos: tamanho 3, material metal, 
caixa com 100 

272519 Cx 500 

Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 500 

Requisitos: tamanho 4, material metal, 
caixa com 100 

272520 Cx 1000 

Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271778 Cx 100 

Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271780 Cx 100 

Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 25 

271779 Cx 100 

em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 

nome do Órgão. 

412084 Un 30 

em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 30 

Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este carvão 

gnado com prata coloidal cuja 
ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 

entrega. 

38156 Un 10 

Envelope comercial 75 gr  
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 150881 Cx 10 

Envelope saco kraft natural. 
Requisitos: cor pardo; sem 

150881 Cx 10 
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R$ 2,34 R$ 1.170,00 

R$ 3,50 R$ 1.750,00 

R$ 1,85 R$ 1.850,00 

R$ 3,98 R$ 398,00 

R$ 4,48 R$ 448,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 1.071,30 

R$ 30,48 R$ 914,40 

R$ 169,91 R$ 1.699,10 

R$ 40,99 R$ 409,90 

R$ 37,50 R$ 375,00 
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impressões; dimensões 229 x 324 mm; 
feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 
12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 
17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 
20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades.

92 

Espiral plástico para encadernação, 23 
mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e encaixe 
por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 
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impressões; dimensões 229 x 324 mm; 
em papel kraft gramatura 80 g/m². 

Caixa com 250 unidades. 
Envelope de papel branco para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 10 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

 
Requisitos: material pvc - cloreto de 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para encadernação Ø 

preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para encadernação Ø 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
encaderna aprox. 85 

fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para encadernação Ø 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 

comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 20 

Espiral plástico para encadernação, 23 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 20 

Elástico borracha látex. 
cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. Pacote 
150573 Pct 50 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e encaixe 

132675 Un 100 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em 
aço com tratamento galvanizado e 

 

313751 Un 100 
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___________ 

R$ 39,77 R$ 397,70 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 16,00 R$ 320,00 

R$ 16,17 R$ 323,40 

R$ 16,79 R$ 335,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 18,89 R$ 377,80 

R$ 1,24 R$ 62,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 9,60 R$ 960,00 
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96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ 
folha)  
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 
folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos: qualidade foto medindo 
115 mm. Caixa com 50 

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 
retangular, características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas.

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
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Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 80 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 15 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 15 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 15 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 15 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 
400 Cx 15 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
Requisitos: qualidade foto medindo 
115 mm. Caixa com 50 folhas. 

282157 Cx 15 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 50 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 50 

Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 

características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

400 Cx 15 

 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 20 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço. 

278811 Un 100 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 100 
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R$ 14,19 R$ 1.135,20 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 840,90 

R$ 56,06 R$ 840,90 

R$ 56,06 R$ 840,90 

R$ 56,06 R$ 840,90 

R$ 56,06 R$ 840,90 

R$ 29,95 R$ 449,25 

R$ 16,50 R$ 825,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 35,28 R$ 529,20 

R$ 51,40 R$ 1.028,00 

R$ 2,00 R$ 200,00 

R$ 13,90 R$ 1.390,00 
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111 

Fita adesiva crepe 25mm x
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m. 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830.

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
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Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 150 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 200 

Requisitos: transparente, de 12mm x 279105 Un 200 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
279037 Un 250 

Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.  

333266 Rl 150 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 150 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 100 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 100 

Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 150 

Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 150 

Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 200 

Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 150 

Requisitos: de 12mm x 33 metros. 
279205 Rolo 150 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco 

Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

439791 Un 20 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

330609 Un 20 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 300 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 

27902 Un 80 
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R$ 5,50 R$ 825,00 

R$ 3,10 R$ 620,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 2,50 R$ 625,00 

R$ 12,98 R$ 1.947,00 

R$ 7,91 R$ 1.186,50 

R$ 5,33 R$ 533,00 

R$ 2,89 R$ 289,00 

R$ 12,87 R$ 1.930,50 

R$ 12,87 R$ 1.930,50 

R$ 12,87 R$ 2.574,00 

R$ 10,55 R$ 1.582,50 

R$ 9,38 R$ 1.407,00 

R$ 99,60 R$ 1.992,00 

R$ 99,00 R$ 1.980,00 

R$ 3,17 R$ 951,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 
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de 22mm x10m. 

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 09mmx20m.

129 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado verde – medida de 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado azul – medida de 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado preto – medida de 
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado branco – medida de 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado vermelho – medida de 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado amarelo – medida de 
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 
40 m – resistência a caloria 150 a 30º 
de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
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Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura 

medida 09mmx20m. 

41474 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 500 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
418679 Un 10 

Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 

caloria 150 a 30º 
289017 Rolo 100 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 0 

Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 1000 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 20 

Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 0 

 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 700 

Guardanapo de papel pequeno.  
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 

280755 Pct 700 
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R$ 29,43 R$ 1.471,50 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 0,97 R$ 485,00 

R$ 74,63 R$ 746,30 

R$ 2,10 R$ 210,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 3.000,00 

R$ 115,93 R$ 2.318,60 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 5.152,00 

R$ 6,10 R$ 4.270,00 
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50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 
de ajuste de profundidade em até 
250mm. 

149 
Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
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folhas, medindo aproximadamente 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

232402 Tb 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa 
e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 

a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 50 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 

contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 80 

Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 

profundidade em até 
29262 Un 30 

Grampo p/ grampeador 23/15 
Requisitos: material metal, tratamento 

242181 Cx 50 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,41 R$ 0,00 

R$ 4,42 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 32,00 R$ 1.600,00 

R$ 20,00 R$ 1.600,00 

R$ 42,93 R$ 1.287,90 

R$ 9,44 R$ 472,00 
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superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades.

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200.

160 
Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
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superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 100 

Grampo p/ grampeador 23/20 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 150 

Grampo p/ grampeador 23/24 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 80 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga 
grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 400 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa 

272347 Cx 400 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 

com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 15 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 

mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 10 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
para apagar na parte 

superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 15 

Requisitos: com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 50 

Requisitos: com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 50 

Requisitos: material papel off-set, 
150058 Un 60 
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R$ 5,86 R$ 586,00 

R$ 8,89 R$ 1.333,50 

R$ 18,10 R$ 1.448,00 

R$ 9,50 R$ 3.800,00 

R$ 17,93 R$ 7.172,00 

R$ 83,18 R$ 1.247,70 

R$ 87,57 R$ 875,70 

R$ 91,57 R$ 1.373,55 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 1.687,50 

R$ 13,76 R$ 825,60 
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quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 unidades.

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD-R (gravável).
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 
Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
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quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 

numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

Requisitos: com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

set 56g/m2, 
 

200690 Un 50 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores  
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 

it, pacote com 5 unidades. 

397768 Pct 100 

R (gravável). 

de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
u 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 100 

R (gravável). 

a. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 

m e deterioração após longo 

254392 Un 0 

 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 

245461 Un 0 
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R$ 9,50 R$ 475,00 

R$ 15,00 R$ 1.500,00 

R$ 1,89 R$ 189,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 
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plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca.
com 500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser;
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 50 
folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote 
com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.  
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
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plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 

RW, regravável 4.7gb, 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case. 

150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. Resma 

414856 Resma 50 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 150 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 

de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 200 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 300 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 500 

Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 50 

250359 Pct 0 

Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote 250359 Pct 0 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 1 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 

965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 2.344,50 

R$ 33,02 R$ 4.953,00 

R$ 33,02 R$ 6.604,00 

R$ 33,02 R$ 9.906,00 

R$ 33,02 R$ 16.510,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 1.152,50 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 
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g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
(high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar.

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy.
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); 
g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem.   
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A ou similar.

188 

Papel Universal High-gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High-gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
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g/m². Referência HP C6567B ou 

Papel Filme Fosco para impressora HP 

Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-brilho 

Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 1 

fotográfico acetinado 

Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 1 

Papel fotográfico high glossy. 
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 

brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para 

Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
 

965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A ou similar. 

965 Rolo 0 

gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 0 

gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 
 

237564 Cx 0 

Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
237564 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 
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apropriado para impressão
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar. 
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m².

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m².

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 
350 x 255 mm. 

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, 
transparente cristal. 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico 
e com abas - 347 x 234 mm.

207 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 
Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
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apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 

Papel glossy p/  impressão  de foto  
Requisitos: pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

Papel vegetal para impressora HP 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 100 

Requisitos: lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 100 

Requisitos: lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 100 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 100 

Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 

 

283074 Un 100 

Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 100 

Requisitos: clear book 40 plástico, 138282 Un 100 

Requisitos: transparente com elástico 
347 x 234 mm. 

138282 Un 100 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 

297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 

138282 Pct 500 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 

138282 Pct 500 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 1.200,00 

R$ 12,00 R$ 1.200,00 

R$ 12,00 R$ 1.200,00 

R$ 12,00 R$ 1.200,00 

R$ 14,80 R$ 1.480,00 

R$ 14,90 R$ 1.490,00 

R$ 21,00 R$ 2.100,00 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 

R$ 10,80 R$ 5.400,00 
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mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

210 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 
x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 
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mm, cor fumê. Pacote com 10 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 50 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 50 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 

138282 Un 50 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias. 

138282 Un 0 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias. 

138282 Un 0 

Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
cor fumê. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 138282 

Pct 
0 

Pasta com aba e elástico  
 

138282 Un 0 

Requisitos: com 08 divisões, 138282 Un 0 

Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 

287306 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 17,00 R$ 850,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 1.568,00 
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na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor azul. 
Caixa com 12 Unidades.

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; 
Caixa com 12 Unidades.

235 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor 
vermelha Caixa com 12 Unidades.

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 
unidades. 
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para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 0 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und 

267601 Cx 70 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

267595 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 

267596 Cx 100 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und. 203980 228 0 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 

267600 229 0 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und 

267598 230 0 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und 267599 231 0 

Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und 54674 232 0 

Pincel marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 

sem secar; cor azul. 
Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 40 

Pincel marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor preta. 
Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

Pincel marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

21806 236 0 

12 v. 21806 237 0 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 238 0 

Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 

21806 239 0 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 490,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 4,80 R$ 480,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 1.012,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 25,30 
R$ 27.121,60 

 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 0,00 
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240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 
unidades. 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência 
a choques; 
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
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Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 240 0 

Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 

21806 241 0 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 242 0 

Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 243 0 

Unidade de memória flash 4 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 244 0 

Unidade de memória flash 8 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

151033 245 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 0,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 0,00 
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MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência 
a choques; 
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alto poder de 
a choques; 
Capacidade – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
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porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
idade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 246 0 

Unidade de memória flash 32 GB USB 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 

151033 247 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 51,00 R$ 0,00 

R$ 75,92 R$ 0,00 
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Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
Capacidade – 32 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a porta 
USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 
0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
-20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lápis, clips e lembrete em poliestireno, 
na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90.

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
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Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

a, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Unidade de memória flash 64 GB USB 

64 GB;  
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
para USB 2.0 até 100 MB/s 

(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente com 
 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

Temperaturas de operação - de 0°C a 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - de 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
ilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 2481 50 

Porta objetos conjugado 
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lápis, clips e lembrete em poliestireno, 
na cor fumê, medindo 

228x65x90. 

234401 Un 50 

 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 

419177 Un 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 137,00 R$ 6.850,00 

R$ 24,80 R$ 1.240,00 

R$ 1,53 R$ 306,00 
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acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 
cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

 261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 
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acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado. 

Requisitos: escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 300 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 100 

grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 100 

Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm. 

94862 Un 0 

Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 

283560 Un 100 

(cabo e lâminas) 283049 Un 0 

Carregador Bateria portátil  
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 

 

150500 Un 0 

 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

150261 Un 1000 

Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 1000 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 200 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 200 
Bandeja dupla para papel 
Requisitos: entrada e saída de 233418 Un 100 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 

(quinhentas) folhas. 

965 Resma 100 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

405483 Un 100 

Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct 50 
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R$ 9,49 R$ 2.847,00 

R$ 40,40 R$ 4.040,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 23,80 R$ 2.380,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 66.000,00 

R$ 17,50 R$ 17.500,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 740,00 

R$ 3,70 R$ 740,00 

R$ 24,89 R$ 2.489,00 

R$ 19,29 R$ 1.929,00 

R$ 1,10 R$ 110,00 

R$ 33,07 R$ 1.653,50 



     Fl 0405 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 
sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
 Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm 
x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena 
10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 
Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 
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Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 

419722 
 

Un 50 

Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 

406728 
 

Un 50 

Requisitos: para  pistola de cola 284808 un 500 

Requisitos: para crachá. 
376001 un 0 

adesiva 12 x 40 45772 un 0 

 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 0 

Requisitos:  crepe 48mmx50m. 
391988 un 0 

Requisitos:  dupla face 18mmx30m. 
19178 un 0 

Requisitos: dupla face 25mmx30m.  
283749 un 0 

Requisitos:  durex transparente 19 mm 279045 un 0 

Requisitos:  transparente 45mm x 45m 
19178 un 0 

Requisitos:  para lápis 
343228 un 15 

Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

239463 un 10 

Requisitos:  eventos modelo AZ cor 397971 un 100 

Requisitos: caixa com 50 und. 
298524 cx 50 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 
fita adesiva 

Requisitos:  com capacidade para fitas 45772 un 30 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com três compartimentos 

203500 un 20 

Calculadora eletrônica 150717 un 300 
Caneta marcador permanente 

 
107450 un 1000 

Caneta marcador permanente 
107450 un 800 

Caneta marcador permanente 
Requisitos:  cor vermelha 

107450 un 500 

Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 500 

Requisitos:  largo caixa com 10 und 
150572 cx 50 

Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 

150974 pct 0 
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Rubrica: 
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R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 1,50 R$ 750,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 628,50 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 1.099,00 

R$ 1,61 R$ 80,50 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 669,90 

R$ 30,62 R$ 612,40 

R$ 15,64 R$ 4.692,00 

R$ 2,00 R$ 2.000,00 

R$ 1,00 R$ 800,00 

R$ 1,00 R$ 500,00 

R$ 1,29 R$ 645,00 

R$ 1,85 R$ 92,50 

R$ 12,88 R$ 0,00 
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semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades

294 
Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com
100 folhas 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 

304 

Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas 
dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas
 

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa 
dura 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
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semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 
Organizador de gavetas 

150278 un 20 

Espiral plástico para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

150974 pct 20 

Espiral para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 

rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 20 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 
203550 cx 0 

 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 

358557 cx 10 

Requisitos:  rolo com 100 mts 
220986 mt 100 

Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

230234 un 200 

em acrílico de 30 cm 203205 un 50 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 0 

Requisitos:  para uso geral tubo com 
60631 Tb 0 

Requisitos:  com folhas pautadas capa 
414986 un 50 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 50 
Almofada para carimbo 
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL 

203284 un 50 

 
dourado, caixa 32492 cx 50 

303971 un 0 
Transparência para Retroprojetor 
Requisitos:   caixa com 50 folhas 299426 cx 20 

Pistola de cola quente 86 un 15 
Grampo para grampeador 
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 203138 cx 50 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com um compartimento 

272739 un 0 

folhas pautadas capa 68500 un 50 

Requisitos:  zebrada preta e amarela 
129062 un 50 
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R$ 19,76 R$ 395,20 

R$ 18,90 R$ 378,00 

R$ 18,95 R$ 379,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 9.544,00 

R$ 5,53 R$ 1.106,00 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 188,00 

R$ 1,66 R$ 83,00 

R$ 2,70 R$ 135,00 

R$ 2,58 R$ 129,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 1.110,00 

R$ 66,96 R$ 1.004,40 

R$ 15,36 R$ 768,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 9,88 R$ 494,00 

 
R$ 601.646,45 
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1.2.13. Órgão Participante 

BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Material Velcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25, largura 1,50, 
aplicação amarração e fixação, cor 
preta 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 
Alfinete colorido para mapas tipo 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
 Requisitos: com depósito

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo cr2032
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BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL – BGP – UASG_

ESPECIFICAÇÃO CATMAT UN QTD 

Material Velcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25, largura 1,50, 
aplicação amarração e fixação, cor 

367439 Rl 50 

Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 
32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 10 

 
Requisitos: com depósito 

230828 Un 50 

Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 

eletroeletrônico. 

234354 Un 20 

V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 30 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo cr2032 

15814 Un 10 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

UASG_160059 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

R$ 8,18 R$ 409,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 4,54 R$ 45,40 

R$ 1,70 R$ 85,00 

R$ 9,31 R$ 186,20 

R$ 5,77 R$ 173,10 

R$ 2,42 R$ 24,20 
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13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
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Requisitos: 9V, 300mAh. 

333185 Un 10 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas 

Requisitos: em papel apergaminhado 
150 x 198mm). 

94862 Bl 100 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas 

94862 Bl 50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 

mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 400 

it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

94862 Bl 500 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 

meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

 
94862 

 
Bl 

200 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 

para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 

94897 Bl 100 
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R$ 24,75 R$ 247,50 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 

R$ 11,64 R$ 5.820,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 15,93 R$ 1.593,00 
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folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação de 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora

27 

Borracha apagadora de escrita 
(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha

28 Borracha verde látex 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na carimbagem, 
ideal para numeração de páginas, 
com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado.

 
30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
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Bobina para plastificação de 

Requisitos: medindo 23cm x 60m. 
96172 Bob 5 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora 

258297 Un 100 

apagadora de escrita 

Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha 

232561 Un 200 

 200715 UN 100 

Carimbo Numerador Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 

dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade 

1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na carimbagem, 
ideal para numeração de páginas, 
com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 15 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 

 
71404 

 
Un 

50 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 

350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 

32859 Cx 100 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 39,17 R$ 195,85 

R$ 2,52 R$ 252,00 

R$ 1,14 R$ 228,00 

R$ 1,00 R$ 100,00 

R$ 140,00 R$ 2.100,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 
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transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com 
na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos: base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto AZUL
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
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transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

a com 50 unidades. 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 

respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 

mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 80 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 80 

d’água. 
279255 Un 50 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 

medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 30 

texto AZUL 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 

279313 Cx 30 
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R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 4.400,00 

R$ 55,00 R$ 4.400,00 

R$ 6,19 R$ 309,50 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 23,00 R$ 690,00 
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ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 uni

43 

Caneta marca-texto LARANJA.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto VERDE.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto ROSA
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga AZUL, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERMELHA, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERDE, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

50 
Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
a4, cor incolor, formato 210 x 297
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ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

texto LARANJA. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 

medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 30 

texto VERDE. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 

e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 30 

texto ROSA 
Requisitos: não tóxica; design 

que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 30 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga AZUL, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 10 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 

12 unidades. 

279506 Cx 10 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERMELHA, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 10 

 
plástico, cor 

carga VERDE, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 10 

 
Requisitos: de 125 Khz (id-Card) 
(para impressora ZEBRA). 

94676 Un 250 

228486 Un 0 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
a4, cor incolor, formato 210 x 297 

278728 Un 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 23,00 R$ 690,00 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 19,28 R$ 192,80 

R$ 14,00 R$ 3.500,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 
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53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor PRETA, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. Tubo com 
40gr. 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
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Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 

PRETA, formato 210 x 297. 
278728 Un 0 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 0 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 30 

Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
polivinil acetato - pva, 

cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, 

não tóxica, tipo líquido. 

303971 Tubo 120 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 

vinilpirolidona e 
não dissolvido 

em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
cai da base. Adesivo preso à base 

292447 Tubo 120 

Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 

de entrega. Tubo com 

292447 Tubo 120 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 60 

Bisnaga c/20 Gr 343637 Bisnaga 20 

Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 

18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 50 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 

397763 Pct 500 
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R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 127,30 R$ 0,00 

R$ 29,90 R$ 897,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 408,00 

R$ 3,34 R$ 400,80 

R$ 3,34 R$ 400,80 

R$ 10,00 R$ 600,00 

R$ 17,79 R$ 355,80 

R$ 3,18 R$ 159,00 

R$ 2,00 R$ 1.000,00 
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aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro plástico 
Requisitos: comEtiqueta identificação 
pote c/24 unidades 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades

67 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 
unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
unidades. 

77 Clips para papel 
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0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 1000 

Requisitos: comEtiqueta identificação 284067 Pote 60 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades 

384359 Cx 10 

tamanho 0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 60 

tamanho 1, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271781 Cx 60 

tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272503 Cx 60 

tamanho 2, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271782 Cx 60 

tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271776 Cx 60 

tamanho 3, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272519 Cx 60 

tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271777 Cx 60 

tamanho 4, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272520 Cx 60 

tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 

271778 Cx 60 

tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 

271780 Cx 60 

271779 Cx 10 
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R$ 5,07 R$ 5.070,00 

R$ 90,17 R$ 5.410,20 

R$ 2,15 R$ 21,50 

R$ 2,66 R$ 159,60 

R$ 5,92 R$ 355,20 

R$ 3,40 R$ 204,00 

R$ 6,58 R$ 394,80 

R$ 3,90 R$ 234,00 

R$ 2,34 R$ 140,40 

R$ 3,50 R$ 210,00 

R$ 1,85 R$ 111,00 

R$ 3,98 R$ 238,80 

R$ 4,48 R$ 268,80 

R$ 8,00 R$ 80,00 
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Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 25 
unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão.

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água.
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1
(um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 
250 unidades. 

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 Envelope pardo com o timbre do 
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tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 25 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
espessura, com 

impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 10 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão 

324606 Un 0 

carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 

a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 

-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

38156 Un 5 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 150881 Cx 5 

Envelope saco kraft natural. 
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope de papel branco para 

Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 5 

com o timbre do 
COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 5 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Envelope pardo com o timbre do 150881 Cx 5 
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R$ 35,71 R$ 357,10 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 849,55 

R$ 40,99 R$ 204,95 

R$ 37,50 R$ 187,50 

R$ 39,77 R$ 198,85 

R$ 89,19 R$ 445,95 

R$ 70,00 R$ 350,00 

R$ 89,19 R$ 445,95 
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COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades.

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote 
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

 
95 

Estilete largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
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COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 5 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto de 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação 

preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
encaderna aprox. 85 

fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 

comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação, 

Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 0 

Elástico borracha látex. 
amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. Pacote 
150573 Pct 20 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e 

132675 Un 20 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em 
aço com tratamento galvanizado e 

 
313751 

 
Un 

20 

Estilete para serviços pesados 
lâmina 18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 20 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 70,00 R$ 350,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 

R$ 16,17 R$ 0,00 

R$ 16,79 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 1,24 R$ 24,80 

R$ 8,00 R$ 160,00 

R$ 9,60 R$ 192,00 

R$ 14,19 R$ 283,80 

R$ 56,06 R$ 280,30 
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(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos: qualidade foto medindo 
115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas

105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, 
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 etiquetas

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm, em aço. 

 
110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
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Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 
400 Cx 10 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
Requisitos: qualidade foto medindo 
115 mm. Caixa com 50 folhas. 

282157 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas 

400 Rolo 10 

Etiqueta auto adesiva circular. 
material papel de alta 

qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rolo 10 

Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, 
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 10 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

400 Cx 10 

 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 etiquetas 

400 Cx 10 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 

 
278811 Un 30 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

 
278973 

 
Un 

100 
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R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 29,95 R$ 299,50 

R$ 16,50 R$ 165,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 35,28 R$ 352,80 

R$ 51,40 R$ 514,00 

R$ 2,00 R$ 60,00 

R$ 13,90 R$ 1.390,00 
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111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m

117 
Fita em cetim 
Requisitos: Face simples, rolo 10m x 
10mm, na cor amarela.

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul.

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
BRANCA, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor
VERDE, medindo 15mm X 10m. Rolo 
c/ 10 m. 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor 
VERMELHA, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor 
BRANCA, largura 15mm, rolo com 
10m. 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33metros

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother modelo PT 
1750 e 1830. 
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Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 100 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 100 

Requisitos: transparente, de 12mm x 279105 Un 100 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
279037 Un 50 

Requisitos: polipropileno transparente, 
50mm x 50m. 

333266 Rl 50 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m 
279989 Un 30 

Requisitos: Face simples, rolo 10m x 
10mm, na cor amarela. 

272564 Rl 25 

Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rl 25 

Requisitos: dupla face, na cor 
BRANCA, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rl 25 

Requisitos: dupla face, na cor 
VERDE, medindo 15mm X 10m. Rolo 

384818 Rl 25 

Requisitos: dupla face, cor 
VERMELHA, medindo 15mm X 10m. 384818 Rl 25 

Requisitos: face simples, cor 
largura 15mm, rolo com 

384818 Rl 25 

Requisitos: de 12mm x 33metros 
279205 Rl 20 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

231). 
do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830 

439791 Un 0 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

Requisitos: original do fabricante 
rotulador 

eletrônico marca Brother modelo PT 

330609 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,50 R$ 550,00 

R$ 3,10 R$ 310,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 2,50 R$ 125,00 

R$ 12,98 R$ 649,00 

R$ 7,91 R$ 237,30 

R$ 5,33 R$ 133,25 

R$ 2,89 R$ 72,25 

R$ 12,87 R$ 321,75 

R$ 12,87 R$ 321,75 

R$ 12,87 R$ 321,75 

R$ 10,55 R$ 263,75 

R$ 9,38 R$ 187,60 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 
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126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 09mmx20m

129 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado verde – medida de 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado AZUL – medida de 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado preto – medida de 
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado branco – medida de 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho –
12mmx30m 

134 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo – 
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 150 
a 30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos: Rolo de 1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.
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Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 

resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 
 

Un 
80 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 

279002 Un 40 

Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura 

medida 09mmx20m 

414974 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
418679 

 
Un 

50 

Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 150 
289017 Rl 10 

Filme Poliester (Acetato) 
1,30 x 30m 

150794 Rl 5 

 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 500 
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R$ 3,17 R$ 253,60 

R$ 12,00 R$ 480,00 

R$ 29,43 R$ 588,60 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 74,63 R$ 3.731,50 

R$ 2,10 R$ 21,00 

R$ 259,90 R$ 1.299,50 

R$ 3,00 R$ 1.500,00 
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139 

Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 unidades. 
Cor Branco. 

141 

Guadanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Requisitos: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
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Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 100 

Requisitos: Pacote com 50 unidades. 304509 Pct 50 

 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa 

224570 Pct 500 

Guardanapo de papel pequeno 
Requisitos: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 

qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

280755 Pct 500 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

232402 Tb 50 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 

evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

203344 Tb 120 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

232155 Tb 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
capacidade grampo 26/6, 

com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 

288921 Un 100 
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Rubrica: 
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R$ 115,93 R$ 11.593,00 

R$ 10,37 R$ 518,50 

R$ 7,36 R$ 3.680,00 

R$ 6,10 R$ 3.050,00 

R$ 5,41 R$ 270,50 

R$ 4,42 R$ 530,40 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 32,00 R$ 3.200,00 
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estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

 
147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 
do produto. 

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades.

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 
Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
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estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 

 
288921 

 
Un 

100 

 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 25 

Grampo p/ grampeador 23/15 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 10 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

290404 Cx 10 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 10 

cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 300 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 350 

: com caniço de 3 mm de 
205207 Cx 0 
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R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 42,93 R$ 1.073,25 

R$ 9,44 R$ 94,40 

R$ 5,86 R$ 58,60 

R$ 8,89 R$ 88,90 

R$ 18,10 R$ 181,00 

R$ 9,50 R$ 2.850,00 

R$ 17,93 R$ 6.275,50 

R$ 83,18 R$ 0,00 
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altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata 
Requisitos: com 200 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata 
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 Marcador de páginas diversas, 
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altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 200 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 0 

com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 50 

200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 0 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 

tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 5 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

 

200690 Un 0 

Marcador de páginas diversas, 397768 Pct 80 
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R$ 87,57 R$ 17.514,00 

R$ 91,57 R$ 0,00 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 0,00 

R$ 13,76 R$ 68,80 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 1.200,00 
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adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos: 
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

167 
Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para 
dedos, material base plástico, material 
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adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 unidades. 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 

documentos,  e 
 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 0 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 0 

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 
265833 Un 0 

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 
265833 Un 0 

: (umectante para os 
dedos, material base plástico, material 

245461 Un 0 
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R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 
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tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 
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tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct 50 

 fosco 180g. 
 

250359 Pct 50 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 50 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 2.344,50 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 18,63 R$ 931,50 

R$ 18,63 R$ 931,50 

R$ 41,10 R$ 2.055,00 
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177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.  
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 
HP 51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou
pigmentadas, realce de cores. Pacote 
c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
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Papel Coated para impressora 
. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated para impressora 
.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para impressora 
. 

: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 

 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 15,25 
Referência HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50
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R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 
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30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê 
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê 
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². 
HP Q1736A ou similar. 
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos: pacote com 50 folhas.
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30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
 

965 Rolo 1 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 20 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 

 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

p/  impressão  de foto 
: pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 42,00 R$ 42,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 



Fl 0426 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m; 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos: tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4

201 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4

202 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 
350 x 255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo 
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 Pasta porta-documento tipo “L”
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Papel vegetal para impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

: lombada larga A4 preta. 
138282 Un 0 

: lombada larga A4 azul. 138282 Un 0 

: lombada larga A4 cinza. 138282 Un 0 

: corpo em papelão forrado 
, tamanho ofício 

(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 

 

283074 Un 0 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 0 

clear book 40 plástico, 
138282 Un 0 

transparente com 
347 x 234 mm. 

138282 

Un 0 

documento tipo “L”. 138282 Pct 600 
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R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 0,00 

R$ 14,90 R$ 0,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 6.480,00 
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Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310
mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 
310 x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
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: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 

. Pacote com 10 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 600 

Pasta plástica com grampo mola 
azul; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 

aprox. 310 x 240 x 20 

138282 Un 10 

Pasta plástica com grampo mola A4.
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

138282 Un 10 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 

138282 Un 10 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 10 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
138282 Un 0 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
138282 Un 0 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 

138282 
Pct 

0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 10,80 R$ 6.480,00 

R$ 17,00 R$ 170,00 

R$ 17,00 R$ 170,00 

R$ 17,00 R$ 170,00 

R$ 17,00 R$ 170,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 
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unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê
mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und
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Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote com 138282 

Pct 
0 

Pasta com aba e elástico 
138282 Un 0 

com 08 divisões, 138282 Un 25 

: confeccionada em acrílico 
cor fumê, espessura 

mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 

abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

287306 Un 25 

: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 50 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 

267601 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 

267595 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 10 

de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 

203980 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com12 und. 267600 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 267598 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 

267599 Cx 10 
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R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 625,00 

R$ 15,68 R$ 392,00 

R$ 3,15 R$ 157,50 

R$ 7,00 R$ 70,00 

R$ 4,00 R$ 40,00 

R$ 4,80 R$ 48,00 

R$ 4,15 R$ 41,50 

R$ 5,21 R$ 52,10 

R$ 6,27 R$ 62,70 

R$ 10,71 R$ 107,10 
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232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
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Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 

54674 Cx 10 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

21806 Un 10 

12 v. 21806 Un 10 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 1000 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 100 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 21,52 R$ 215,20 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 8,54 R$ 85,40 

R$ 18,61 R$ 372,20 

R$ 9,00 R$ 9.000,00 

R$ 46,71 R$ 4.671,00 
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unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
a. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
b. Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
e. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
f. Capacidade 4 GB; 
g. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
k. Garantia - 5 (cinco) anos;
l. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
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: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 1000 

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 10 

Unidade de memória flash 4 GB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

atura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 

151033 Un 0 
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R$ 9,00 R$ 9.000,00 

R$ 29,00 R$ 2.900,00 

R$ 18,61 R$ 186,10 

R$ 25,43 R$ 0,00 
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(DTR400/8G) ou similar
 

 
245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
a. sistema com porta USB 2.0;
b. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
c. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
d. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
e. Capacidade 8 GB; 
f. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
g. Temperatura de operação:
60° C; 
h. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
i. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
j. Garantia - 5 (cinco) anos;
m. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
b. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
e. Resistência – alto poder de 
resistência a choques; 
f. Capacidade – 16 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 1
h. Temperatura de operação:
60° C; 
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(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 8 GB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

 
151033 

 
Un 

0 

Unidade de memória flash 16 GB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 33,34 R$ 0,00 

R$ 51,00 R$ 0,00 
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i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
b. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
e. Resistência – alta resistência a 
choques; 
f. Capacidade – 32 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0. 
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Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Unidade de memória flash 32 GB 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura 

e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 64 GB 

 
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 

até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

151033 Un 500 
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R$ 75,92 R$ 0,00 

R$ 137,00 R$ 68.500,00 
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- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 
x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
-20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado.
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
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basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 

Temperaturas de operação - de 0°C 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - de 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 0 

 
formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado. 

419177 Un 500 

escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

270870 Un 50 

, capacidade 100 
pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 200 

grosso, sem bordas, para 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 100 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 100 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 50 

material plástico, tipo 
68055 Pct 50 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 24,80 R$ 0,00 

R$ 1,53 R$ 765,00 

R$ 9,49 R$ 474,50 

R$ 40,40 R$ 8.080,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 41,00 R$ 4.100,00 

R$ 13,00 R$ 650,00 

R$ 13,00 R$ 650,00 
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faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262 Refil para purificador libel

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos Dimensões 

50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 Dispenser 
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, pacote com 50 unidades. 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 30 

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 30 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
150500 Un 10 

 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 0 

23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 1000 

Refil para purificador libel 357298 Un 0 

azul 284649 Un 10 

preta 284649 Un 10 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 50 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

265 Resma 2500 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 0 

couche sortidos Dimensões 

50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct 0 

demarcacação de 
azul, fita de 

419722 
 

Un 30 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un 30 

para  pistola de cola 284808 un 0 

para crachá. 
376001 un 50 

45772 un 5 
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R$ 23,80 R$ 714,00 

R$ 10,87 R$ 326,10 

R$ 57,46 R$ 574,60 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 17.500,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 37,00 

R$ 3,70 R$ 37,00 

R$ 24,89 R$ 1.244,50 

R$ 19,29 R$ 48.225,00 

R$ 1,10 R$ 0,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 450,00 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 86,00 

R$ 11,50 R$ 57,50 
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Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades
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para fita adesiva 12 x 40 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 20 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 20 

dupla face 25mmx30m. 
283749 un 20 

durex transparente 19 279045 un 20 

transparente 45mm x 19178 un 50 

 
343228 un 0 

com capacidade para 
 

239463 un 10 

eventos modelo AZ cor 397971 un 0 

caixa com 50 und. 
298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 10 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

203500 un 0 

Calculadora eletrônica 150717 un 0 

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 un 0 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 und 
150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 110,80 

R$ 5,90 R$ 118,00 

R$ 9,99 R$ 199,80 

R$ 1,06 R$ 21,20 

R$ 3,08 R$ 154,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 69,60 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 
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294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas

310  
Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dra 

314 Fita para sinalização 
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Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

150974 pct 0 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
358557 cx 0 

rolo com 100 mts 
220986 mt 0 

material acrílico cor cinza, 
 

230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 0 

acrílico de 50 cm 26000 un 0 

para uso geral tubo com 60631 Tb 0 

com folhas pautadas 414986 un 0 

cor vermelha 288985 un 0 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 

203284 un 0 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 32492 cx 0 

303971 un 0 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 

299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 0 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

272739 un 0 

com folhas pautadas 68500 un 0 

 129062 un 10 
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R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 98,80 
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Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 
 
1.2.14. Órgão Participante 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Material Velcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25, largura 1,50, 
aplicação amarração e fixação, cor 
preta 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 Apontador para lápis 
 Requisitos: com depósito

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA 
LR44. Cartela c/ 10 unidades
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zebrada preta e amarela 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO – SGEX – UASG 160090

ESPECIFICAÇÃO CATMAT UN 
QTD 

 
 

dupla face, 
comprimento total 25, largura 1,50, 
aplicação amarração e fixação, cor 

367439 Rl 20 

Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 

participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas 

150050 Un 120 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 20 

Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 15 

 
Requisitos: com depósito 

230828 Un 35 

Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 35 

V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 5 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 
 

R$ 368.591,75 

UASG 160090 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

R$ 8,18 R$ 163,60 

R$ 54,45 R$ 6.534,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 4,54 R$ 68,10 

R$ 1,70 R$ 59,50 

R$ 9,31 R$ 325,85 

R$ 5,77 R$ 28,85 
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12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo cr2032

13 Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.
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não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo cr2032 

15814 Un 15 

 
Requisitos: 9V, 300mAh. 

333185 Un 30 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 15 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 15 

Bloco liso com 50 folhas 

Requisitos: em papel apergaminhado 
150 x 198mm). 

94862 Bl 50 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas 

94862 Bl 50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 200 

it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

94862 Bl 150 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

 
94862 

 
Bl 

50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 

expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 150 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 150 
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R$ 2,42 R$ 36,30 

R$ 24,75 R$ 742,50 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 25,00 R$ 375,00 

R$ 25,00 R$ 375,00 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,64 R$ 1.746,00 

R$ 11,39 R$ 569,50 

R$ 11,39 R$ 1.708,50 

R$ 11,39 R$ 1.708,50 
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24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação de 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora

27 

Borracha apagadora de escrita 
(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha

28 Borracha verde látex 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

 
30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
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Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 94897 Bl 100 

Bobina para plastificação de 

Requisitos: medindo 23cm x 60m. 
96172 Bob 2 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora 

258297 Un 150 

Borracha apagadora de escrita 

Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha 

232561 Un 50 

 200715 UN 50 

Carimbo Numerador Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 

a numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

346548 Un 3 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 

 
71404 

 
Un 

120 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 120 

(arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 50 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 

cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 120 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 

32859 Cx 30 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 15,93 R$ 1.593,00 

R$ 39,17 R$ 78,34 

R$ 2,52 R$ 378,00 

R$ 1,14 R$ 57,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 140,00 R$ 420,00 

R$ 3,00 R$ 360,00 

R$ 3,00 R$ 360,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 3,00 R$ 360,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 

R$ 55,00 R$ 1.650,00 
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orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo u
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha.
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos: base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto AZUL
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox.
12 cm, caixa com 12 unidades.

43 
Caneta marca-texto LARANJA.
Requisitos: não tóxica; design 
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orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 
Caneta esferográfica preta. 

alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 

ema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 30 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 

tênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 15 

Caneta escrita fina com tinta em 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 10 

com tinta em 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 10 

Requisitos: base d’água. 
279255 Un 35 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 

proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

texto AZUL 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto LARANJA. 
Requisitos: não tóxica; design 

279313 Cx 10 
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R$ 55,00 R$ 1.650,00 

R$ 55,00 R$ 825,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 6,19 R$ 216,65 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 
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ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto VERDE.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto ROSA
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga AZUL, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERMELHA, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERDE, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

50 
Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
a4, cor incolor, formato 210 x 297

53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor PRETA, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.
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ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 

chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

texto VERDE. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 

tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 35 

texto ROSA 
tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 5 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga AZUL, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERMELHA, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga VERDE, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

 
Requisitos: de 125 Khz (id-Card) 
(para impressora ZEBRA). 

94676 Un 0 

 
228486 Un 100 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
a4, cor incolor, formato 210 x 297 

278728 Un 1000 

Capa encadernação, material pvc – 
polivinila, tipo 

A4, cor PRETA, formato 210 x 297. 
278728 Un 1000 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 

Caixa com 500 

69140 Cx 20 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 3 
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R$ 23,00 R$ 805,00 

R$ 23,00 R$ 115,00 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 368,00 

R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 127,30 R$ 2.546,00 

R$ 29,90 R$ 89,70 
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56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo
base 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. Tubo com 
40gr. 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro plástico 
Requisitos: comEtiqueta identificação 
pote c/24 unidades 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades

67 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 0, material 
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Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 8 

cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

303971 Tubo 150 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
8g, a base de água, 
vinilpirolidona e 

não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 

292447 Tubo 120 

Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 

mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. Tubo com 

292447 Tubo 120 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 20 

Bisnaga c/20 Gr 343637 Bisnaga 30 

Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 

em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 40 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 

arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 1100 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 2100 

Requisitos: comEtiqueta identificação 284067 Pote 10 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades 

384359 Cx 100 

tamanho 0, material 
271775 Cx 35 
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R$ 310,00 R$ 2.480,00 

R$ 3,40 R$ 510,00 

R$ 3,34 R$ 400,80 

R$ 3,34 R$ 400,80 

R$ 10,00 R$ 200,00 

R$ 17,79 R$ 533,70 

R$ 3,18 R$ 127,20 

R$ 2,00 R$ 2.200,00 

R$ 5,07 R$ 10.647,00 

R$ 90,17 R$ 901,70 

R$ 2,15 R$ 215,00 

R$ 2,66 R$ 93,10 
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metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo,
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 
unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 
unidades. 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 25 
unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão.

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 
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metal, formato paralelo, caixa com 

tamanho 1, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271781 Cx 35 

tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272503 Cx 120 

tamanho 2, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271782 Cx 35 

tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271776 Cx 60 

tamanho 3, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272519 Cx 35 

tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

271777 Cx 80 

tamanho 4, material 
metal, formato paralelo, caixa com 

272520 Cx 35 

tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 50 

271778 Cx 100 

tamanho 6/0, material 
formato paralelo, caixa com 50 

271780 Cx 50 

tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo, caixa com 25 

271779 Cx 35 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 100 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão 

324606 Un 30 

Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 

o de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 

38156 Un 10 
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R$ 5,92 R$ 207,20 

R$ 3,40 R$ 408,00 

R$ 6,58 R$ 230,30 

R$ 3,90 R$ 234,00 

R$ 2,34 R$ 81,90 

R$ 3,50 R$ 280,00 

R$ 1,85 R$ 64,75 

R$ 3,98 R$ 398,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 8,00 R$ 280,00 

R$ 35,71 R$ 3.571,00 

R$ 30,48 R$ 914,40 

R$ 169,91 R$ 1.699,10 
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espessura, conferindo-
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca d
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega. 

81 
Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 
250 unidades. 

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.
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-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 

odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 

 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 150881 Cx 15 

Envelope saco kraft natural. 
pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 50 

Envelope de papel branco para 

Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 15 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

150881 Cx 25 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 35 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto de 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 5 

plástico para encadernação 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 5 

Espiral plástico para encadernação 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 5 
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R$ 40,99 R$ 614,85 

R$ 37,50 R$ 1.875,00 

R$ 39,77 R$ 596,55 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 1.750,00 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 2.450,00 

R$ 16,00 R$ 80,00 

R$ 16,17 R$ 80,85 

R$ 16,79 R$ 83,95 
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91 

Espiral plástico para encadernação 
Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

 
95 

Estilete largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos: qualidade foto medindo 
115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas
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Espiral plástico para encadernação 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
semirrígido; encaderna aprox. 

85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 5 

encadernação, 23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 3 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 

150573 Pct 35 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 120 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

 
313751 

 
Un 

150 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 15 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 5 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 5 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

100 folhas (210 
400 Cx 10 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 20 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  

caixa com 100 folhas 
400 Cx 5 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 
400 Cx 5 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
qualidade foto medindo 

115 mm. Caixa com 50 folhas. 

282157 Cx 5 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas 

400 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,89 R$ 94,45 

R$ 18,89 R$ 56,67 

R$ 1,24 R$ 43,40 

R$ 8,00 R$ 960,00 

R$ 9,60 R$ 1.440,00 

R$ 14,19 R$ 212,85 

R$ 56,06 R$ 280,30 

R$ 56,06 R$ 280,30 

R$ 56,06 R$ 560,60 

R$ 56,06 R$ 1.121,20 

R$ 56,06 R$ 280,30 

R$ 56,06 R$ 280,30 

R$ 29,95 R$ 149,75 

R$ 16,50 R$ 0,00 
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105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 etiquetas

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm, em aço. 

 
110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

112 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 
50 m. 

114 Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m. 

116 Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m

117 
Fita em cetim 
Requisitos: Face simples, rolo 10m x 
10mm, na cor amarela.

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul.

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
BRANCA, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
VERDE, medindo 15mm X 10m. Rolo 
c/ 10 m. 
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Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rolo 0 

Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 
10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 3 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

400 Cx 3 

 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 etiquetas 

400 Cx 5 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 

 

278811 Un 50 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

 
278973 

 
Un 

180 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 200 

Fita adesiva dupla face 
incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 80 

Requisitos: transparente, de 12mm x 279105 Un 35 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
279037 Un 60 

Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl 500 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m 
279989 Un 80 

Requisitos: Face simples, rolo 10m x 
10mm, na cor amarela. 

272564 Rl 5 

Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rl 5 

Requisitos: dupla face, na cor 
BRANCA, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rl 5 

Requisitos: dupla face, na cor 
VERDE, medindo 15mm X 10m. Rolo 

384818 Rl 10 
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R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 105,84 

R$ 35,28 R$ 105,84 

R$ 51,40 R$ 257,00 

R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 13,90 R$ 2.502,00 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 

R$ 3,10 R$ 248,00 

R$ 3,40 R$ 119,00 

R$ 2,50 R$ 150,00 

R$ 12,98 R$ 6.490,00 

R$ 7,91 R$ 632,80 

R$ 5,33 R$ 26,65 

R$ 2,89 R$ 14,45 

R$ 12,87 R$ 64,35 

R$ 12,87 R$ 128,70 
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121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor 
VERMELHA, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor 
BRANCA, largura 15mm, rolo com 
10m. 

123 Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33metros

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 
126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 
09mmx20m 

129 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado verde – medida de 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado AZUL – medida de 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado preto – medida de 
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado branco – medida de 
12mmx30m. 

133 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho –
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Requisitos: dupla face, cor 
VERMELHA, medindo 15mm X 10m. 384818 Rl 10 

Requisitos: face simples, cor 
BRANCA, largura 15mm, rolo com 

384818 Rl 3 

Requisitos: de 12mm x 33metros 
279205 Rl 25 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830 

439791 Un 50 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 50 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 
 

Un 
25 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
com recuo e picote – medida 

279002 Un 25 

Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura 

medida 
414974 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 30 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 30 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 10 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 20 

Requisitos: de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 30 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 12,87 R$ 128,70 

R$ 10,55 R$ 31,65 

R$ 9,38 R$ 234,50 

R$ 99,60 R$ 4.980,00 

R$ 99,00 R$ 4.950,00 

R$ 3,17 R$ 79,25 

R$ 12,00 R$ 300,00 

R$ 29,43 R$ 588,60 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 0,97 R$ 9,70 

R$ 0,97 R$ 19,40 

R$ 0,97 R$ 29,10 
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12mmx30m 

134 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo – 
12mmx30m. 

135 Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 150 
a 30º de caloria. 

137 Filme Poliester (Acetato)
Requisitos: Rolo de 1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 unidades. 
Cor Branco. 

141 

Guadanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno
Requisitos: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
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Requisitos: de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 30 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
418679 

 
Un 

25 

Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 150 

289017 Rl 30 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos: Rolo de 1,30 x 30m 

150794 Rl 3 

 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 300 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 30 

Requisitos: Pacote com 50 unidades. 304509 Pct 100 

 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa 

224570 Pct 500 

Guardanapo de papel pequeno 
Requisitos: Guardanapo em papel 

100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

280755 Pct 1000 

técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 

s de 60 mm de 

232402 Tb 25 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 

dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 

203344 Tb 50 
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R$ 0,97 R$ 29,10 

R$ 74,63 R$ 1.865,75 

R$ 2,10 R$ 63,00 

R$ 259,90 R$ 779,70 

R$ 3,00 R$ 900,00 

R$ 115,93 R$ 3.477,90 

R$ 10,37 R$ 1.037,00 

R$ 7,36 R$ 3.680,00 

R$ 6,10 R$ 6.100,00 

R$ 5,41 R$ 135,25 

R$ 4,42 R$ 221,00 
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com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

 
147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 
do produto. 

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.
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com 12 minas de 60 mm de 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 

apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

232155 Tb 25 

mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 

imo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 60 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 

 
288921 

 
Un 

60 

 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 15 

Grampo p/ grampeador 23/15 
material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 5 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

290404 Cx 100 

Grampo p/ grampeador 23/24 
material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,50 R$ 137,50 

R$ 32,00 R$ 1.920,00 

R$ 20,00 R$ 1.200,00 

R$ 42,93 R$ 643,95 

R$ 9,44 R$ 47,20 

R$ 5,86 R$ 0,00 

R$ 8,89 R$ 889,00 

R$ 18,10 R$ 271,50 
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153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato cilíndrico
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades.

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata 
Requisitos: com 200 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
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cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 500 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa 

272347 Cx 250 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 100 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 200 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 100 

com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 50 

com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 30 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 

largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 

150058 Un 25 
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R$ 9,50 R$ 4.750,00 

R$ 17,93 R$ 4.482,50 

R$ 83,18 R$ 8.318,00 

R$ 87,57 R$ 17.514,00 

R$ 91,57 R$ 9.157,00 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 1.012,50 

R$ 13,76 R$ 344,00 
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sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata 
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos: 
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
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sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

 

200690 Un 50 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

: 11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 unidades. 

397768 Pct 100 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 

documentos,  e 
 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 200 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 

arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 500 

 
em plástico 

265833 Un 50 
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R$ 9,50 R$ 475,00 

R$ 15,00 R$ 1.500,00 

R$ 1,89 R$ 378,00 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 45,50 R$ 2.275,00 
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polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas 
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polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 
265833 Un 35 

(umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 40 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 200 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma 15 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 10 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 10 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 3.000 

couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct 100 

 fosco 180g. 
 

250359 Pct 50 
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R$ 45,50 R$ 1.592,50 

R$ 3,00 R$ 120,00 

R$ 4,00 R$ 800,00 

R$ 46,89 R$ 703,35 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 330,20 

R$ 33,02 R$ 330,20 

R$ 33,02 R$ 99.060,00 

R$ 18,63 R$ 1.863,00 

R$ 18,63 R$ 931,50 
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176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 
HP 51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote 
c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 
g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
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Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 40 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 2 R$ 1.152,50

Papel Coated para impressora 
t1100ps.   

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 2 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
150 ft); gramatura 90 

g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 5 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps. 

: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 

 

965 Rolo 5 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 2 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote 

965 Pct 50 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6030C ou 

965 Rolo 2 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 

965 Rolo 2 R$ 1.624,50
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R$ 41,10 R$ 1.644,00 

R$ 1.152,50 R$ 2.305,00 

R$ 1.152,50 R$ 2.305,00 

R$ 983,50 R$ 4.917,50 

R$ 3.003,50 R$ 15.017,50 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 1.900,00 R$ 3.800,00 

R$ 42,00 R$ 2.100,00 

R$ 1.624,50 R$ 3.249,00 

R$ 1.624,50 R$ 3.249,00 
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g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 
g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A
similar. 

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê 
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê 
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos: pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 
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g/m². Referência HP C6569C ou 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
 

965 Rolo 3 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 2 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 3 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 35 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 35 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 20 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 

965 Rolo 1 R$ 3.170,00

p/  impressão  de foto 
: pacote com 50 folhas. 965 Pct 30 

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 3 
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R$ 42,00 R$ 126,00 

R$ 3.003,50 R$ 6.007,00 

R$ 1.152,50 R$ 3.457,50 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 20,88 R$ 730,80 

R$ 20,88 R$ 730,80 

R$ 20,88 R$ 417,60 

R$ 3.170,00 R$ 3.170,00 

R$ 42,00 R$ 1.260,00 

R$ 983,50 R$ 2.950,50 
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196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m; 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos: tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4

201 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4

202 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos.
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo 
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
elástico e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 
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Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
 

965 Rolo 2 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 3 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 2 

: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 50 

: lombada larga A4 preta. 
138282 Un 50 

: lombada larga A4 azul. 
138282 Un 50 

: lombada larga A4 cinza. 138282 Un 50 

: corpo em papelão forrado 
, tamanho ofício 

(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 40 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 40 

clear book 40 plástico, 
138282 Un 50 

transparente com 
347 x 234 mm. 

138282 

Un 80 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 1.000 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 300 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 621,99 R$ 1.243,98 

R$ 621,99 R$ 1.865,97 

R$ 983,50 R$ 1.967,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 12,00 R$ 600,00 

R$ 14,80 R$ 592,00 

R$ 14,90 R$ 596,00 

R$ 21,00 R$ 1.050,00 

R$ 6,61 R$ 528,80 

R$ 10,80 R$ 10.800,00 

R$ 10,80 R$ 3.240,00 
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209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 
310 x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela. 
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Pasta plástica com grampo mola 
azul; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
etiqueta personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

138282 Un 35 

Pasta plástica com grampo mola A4.
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

138282 Un 35 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 

personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 

138282 Un 35 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
dorso e bolso 

interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 15 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
138282 Un 20 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
138282 Un 50 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 138282 Pct 50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
35 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 138282 

Pct 
10 

Pasta com aba e elástico 
 

138282 Un 80 
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R$ 17,00 R$ 595,00 

R$ 17,00 R$ 595,00 

R$ 17,00 R$ 595,00 

R$ 17,00 R$ 255,00 

R$ 88,44 R$ 1.768,80 

R$ 19,87 R$ 993,50 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 647,50 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 370,00 

R$ 18,50 R$ 185,00 

R$ 4,15 R$ 332,00 
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222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê
mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 15 mm. 
und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. 
und 

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 32 mm. 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 
Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
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com 08 divisões, 138282 Un 100 

: confeccionada em acrílico 
cor fumê, espessura 

mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

287306 Un 50 

: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 100 

Prendedor de papel 1” 
15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 40 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 35 

Prendedor de papel 1” 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 35 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 

203980 Cx 15 

Prendedor de papel 1” 
32 mm. Caixa com12 

267600 Cx 15 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 

267598 Cx 15 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 

267599 Cx 15 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 

54674 Cx 15 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 50 

Pincel marcador para quadro 
114456 Cx 50 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 25,00 R$ 2.500,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 

R$ 3,15 R$ 315,00 

R$ 7,00 R$ 280,00 

R$ 4,00 R$ 140,00 

R$ 4,80 R$ 168,00 

R$ 4,15 R$ 62,25 

R$ 5,21 R$ 78,15 

R$ 6,27 R$ 94,05 

R$ 10,71 R$ 160,65 

R$ 21,52 R$ 322,80 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 

R$ 25,30 R$ 1.265,00 
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Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.
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: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 

: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 15 

21806 Un 15 

12 v. 21806 Un 25 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 150 

: não recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 150 
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R$ 25,30 R$ 379,50 

R$ 8,54 R$ 128,10 

R$ 8,54 R$ 213,50 

R$ 18,61 R$ 372,20 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 46,71 R$ 7.006,50 

R$ 9,00 R$ 4.500,00 

R$ 29,00 R$ 4.350,00 
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243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
n. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
o. Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
p. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
q. Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
r. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
s. Capacidade 4 GB; 
t. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
u. Temperatura de operação:
60° C; 
v. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
w. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
x. Garantia - 5 (cinco) anos;
y. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar
 

 
245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
k. sistema com porta USB 2.0;
l. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
m. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
n. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
o. Capacidade 8 GB; 
p. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
q. Temperatura de operação:
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amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 30 

Unidade de memória flash 4 GB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

atura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 80 

Unidade de memória flash 8 GB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

 
151033 

 
Un 

150 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,61 R$ 558,30 

R$ 25,43 R$ 2.034,40 

R$ 33,34 R$ 5.001,00 



Fl 0460 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

60° C; 
r. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
s. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
t. Garantia - 5 (cinco) anos;
z. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
l. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
m. 
equisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
n. Estrutura de borracha 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
o. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
p. Resistência – alto poder de 
resistência a choques; 
q. Capacidade – 16 GB;
r. Dimensões – 70 x 22
s. Temperatura de operação:
60° C; 
t. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
u. Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
v. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
l. Velocidade – 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
m. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
n. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
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Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 50 

Unidade de memória flash 32 GB 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura 

e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

151033 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 51,00 R$ 2.550,00 

R$ 75,92 R$ 3.796,00 
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o. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
p. Resistência – alta resistência a 
choques; 
q. Capacidade – 32 GB;
r. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
s. Temperatura de operação:
60° C; 
t. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
u. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
v. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0. 
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm (2
x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
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 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

mperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 64 GB 

 
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 

Temperaturas de operação - de 0°C 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
inux v.2.6x +. 

151033 Un 10 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 137,00 R$ 1.370,00 

R$ 24,80 R$ 1.240,00 
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250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha 
tipo jacaré; medindo aprox. 54 x 86 
mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262 Refil para purificador 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha 
tipo jacaré; medindo aprox. 54 x 86 
mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 200 

escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

270870 Un 80 

capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 150 

grosso, sem bordas, para 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 10 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 50 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 50 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 30 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 50 

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 20 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
150500 Un 5 

 
: com Chave e Fechadura 

em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 15 

23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 3.000 

Refil para purificador libel 357298 Un 10 

azul 284649 Un 10 

preta 284649 Un 5 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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R$ 1,53 R$ 306,00 

R$ 9,49 R$ 759,20 

R$ 40,40 R$ 6.060,00 

R$ 20,00 R$ 200,00 

R$ 41,00 R$ 2.050,00 

R$ 13,00 R$ 650,00 

R$ 13,00 R$ 390,00 

R$ 23,80 R$ 1.190,00 

R$ 10,87 R$ 217,40 

R$ 57,46 R$ 287,30 

R$ 66,00 R$ 990,00 

R$ 17,50 R$ 52.500,00 

R$ 31,98 R$ 319,80 

R$ 3,70 R$ 37,00 

R$ 3,70 R$ 18,50 
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 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos Dimensões 

50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno
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Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 15 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

265 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 70 

couche sortidos Dimensões 

50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct 10 

demarcacação de 
azul, fita de 

419722 
 

Un 5 

demarcacação de 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un 5 

para  pistola de cola 284808 un 30 

para crachá. 
376001 un 200 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 20 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 40 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 60 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 40 

dupla face 25mmx30m. 
283749 un 40 

durex transparente 19 279045 un 20 

transparente 45mm x 19178 un 200 

 
343228 un 10 

com capacidade para 
 

239463 un 20 

eventos modelo AZ cor 397971 un 40 

caixa com 50 und. 
298524 cx 15 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 24,89 R$ 373,35 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 77,00 

R$ 33,07 R$ 330,70 

R$ 15,00 R$ 75,00 

R$ 20,88 R$ 104,40 

R$ 1,50 R$ 45,00 

R$ 1,72 R$ 344,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 

R$ 7,98 R$ 319,20 

R$ 5,54 R$ 332,40 

R$ 5,90 R$ 236,00 

R$ 9,99 R$ 399,60 

R$ 1,06 R$ 21,20 

R$ 3,08 R$ 616,00 

R$ 41,90 R$ 419,00 

R$ 81,00 R$ 1.620,00 

R$ 10,99 R$ 439,60 

R$ 1,61 R$ 24,15 

R$ 6,96 R$ 69,60 
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285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
com 10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 
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Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 5 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

203500 un 10 

Calculadora eletrônica 150717 un 10 

permanente 
107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 un 30 

pequena – caixa 
150572 cx 50 

largo caixa com 10 und 
150572 cx 50 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 

encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 5 

Organizador de gavetas 150278 un 50 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

150974 pct 5 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 6 

caixa com 100 folhas 203550 cx 5 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 

25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
358557 cx 5 

rolo com 100 mts 
220986 mt 5 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 15 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 100 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 50 

para uso geral tubo com 60631 Tb 12 

com folhas pautadas 414986 un 15 
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R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 306,20 

R$ 15,64 R$ 156,40 

R$ 2,00 R$ 60,00 

R$ 1,00 R$ 30,00 

R$ 1,00 R$ 30,00 

R$ 1,29 R$ 64,50 

R$ 1,85 R$ 92,50 

R$ 12,88 R$ 64,40 

R$ 19,76 R$ 988,00 

R$ 18,90 R$ 94,50 

R$ 18,95 R$ 113,70 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 34,99 R$ 174,95 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 82,95 

R$ 1,50 R$ 150,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 142,56 

R$ 3,76 R$ 56,40 
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305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas

310  
Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dra 

314 Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 

 
 
 
1,2,15 Órgão Participante 

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO

 1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 
com 3 metros 

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor branca tamanho
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 
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Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 10 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 

203284 un 10 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 32492 cx 50 

303971 un 80 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 

299426 cx 100 

Pistola de cola quente 
86 un 5 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 8 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

272739 un 15 

com folhas pautadas 68500 un 10 

 
zebrada preta e amarela 

129062 un 10 

 

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA – 11º GAAAe – UASG 160053

ESPECIFICAÇÃO CATMAT UN 
Q 
T 
D 

: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 25cm, 
largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo 

 367439 Rl  0 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 15 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor verde tamanho 
32492 Cx 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,66 R$ 16,60 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 129,00 

R$ 0,84 R$ 67,20 

R$ 55,50 R$ 5.550,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 122,88 

R$ 8,00 R$ 120,00 

R$ 4,48 R$ 44,80 

R$ 9,88 R$ 98,80 

 
R$ 510.032,43 

 

UASG 160053 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 82,50 

R$ 5,50 R$ 82,50 
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600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 
com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para mapas 
taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
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600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 
Alfinete colorido para mapas tipo 

cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, caixa 

32492 Cx 15 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 15 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 15 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 

encaixe. 

240962 Un 0 

Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito. 

230828 Un 30 

Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 30 

V13GA (A76) = 
. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 0 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 0 

 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas 

: em papel 
apergaminhado 56g/m² - 150 x 

94862 Bl 0 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 

expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 

94862 Bl 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 5,50 R$ 82,50 

R$ 5,50 R$ 82,50 

R$ 5,50 R$ 82,50 

R$ 4,54 R$ 0,00 

R$ 1,70 R$ 51,00 

R$ 9,31 R$ 279,30 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 1.139,00 
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transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

20 

Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor 
amare-la, 76 x 76mm, blocos com 
100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora 
Requisitos: material borracha, 
comprimento 40, largura 25, altura 9, 
cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm 
x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 Carimbo Numerador Automático
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transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

it 
: refil puxa fácil, cor 

x 76mm, blocos com 
94862 Bl 0 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade 
não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não 
transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 94897 Bl 30 

para plastificação de 

medindo 23cm x 60m. 
96175 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
itos: material borracha, 
mento 40, largura 25, altura 9, 

cor branca, tipo macia, c/ capa 
258297 Un 100 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm 
vermelha. 

232561 Un 0 

Borracha verde látex. 200715 Un 0 

Carimbo Numerador Automático 346548 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,64 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 477,90 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 252,00 

R$ 1,14 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 
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Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela, aplicação 
escritório (arquivo morto).

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul
escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
vermelha, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
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6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 
dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 
e 12 Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), 
bem como regular a quantidade de 
dígitos que aparecem na 

agem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e 
local para Rubrica, redondo ou 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor azul, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico 

polionda, dimensões 130 x 250 x 
cor cinza, aplicação 

escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório (arquivo 
71404 Un 0 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

, aplicação escritório 
71404 Un 0 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
ma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 

32859 Cx 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 1.100,00 
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resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 
de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm
caixa com 12 unidades.

43 Caneta marca-texto laranja.
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resistente a eventuais quedas. Caixa 

Caneta esferográfica preta.  
de alta qualidade, 

com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada 

stema de 
funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa 

32859 Cx 10 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 

stênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 10 

Caneta escrita fina com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 

com tinta em 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 

base d’água. 
279255 Un 0 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto laranja. 279313 Cx 10 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 550,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 6,19 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 
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Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades..

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades.

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

50 

Cartão SMARTCARD

Requisitos: de 125 Khz (id
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
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Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 

permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta de 
alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 

279506 Cx 5 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 5 

Cartão SMARTCARD 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

 228486 Un 0 

Capa encadernação, material pvc 
:  cloreto de polivinila, tipo 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 0 

Capa encadernação, material pvc 
: cloreto de polivinila, tipo 

278728 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 19,28 R$ 96,40 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 
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A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
mm; cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga 
e USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - 
em álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 
e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
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, formato 210 x 297. 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 

180 g/m²; dimensões 15mm x 10 
; sem impressões; 

compatível com impressoras laser e 
tinta. Caixa com 500 

69140 Cx 0 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva vga 94943 Un 0 

 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, 
cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

39371 Tubo 50 

10 gr (adesivo 
a base de água, 
vinilpirolidona e 
 não dissolvido 

em álcool, para evitar evaporação 
. Ao ser usada até o final, 

na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende 

Adesivo preso à 

292447 Tubo  0 

: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 

, com tampa 
hermética, com data de validade 

produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo  0 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono 

componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 0 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 

: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 

201129 Frasco  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 127,30 R$ 0,00 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 0,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 0,00 
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equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 

Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.
 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades.

67 

Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 
100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo 
50 unidades. 
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equivalente ou de melhor qualidade. 
Copo descartável em poliestireno 

: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para no 

, bordas arredondadas, 
peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 0 

Copo descartável em poliestireno 
tos: cor branco leitoso, 
dade para no mínimo 200ml 

norma ABNT. Pacote com 100 
314080 Pct 1000 

Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

284067 
 

Pote 30 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 10 

Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 

271775 Cx 20 

Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271781 Cx 20 

Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 10 

Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271782 Cx 20 

Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271776 Cx 10 

Requisitos: tamanho 3, material 
paralelo - caixa com 

272519 Cx 20 

Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 10 

Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272520 Cx 20 

Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271778 Cx 10 

6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271780 Cx 20 
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R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 5,07 R$ 5.070,00 

R$ 90,17 R$ 2.705,10 

R$ 2,15 R$ 21,50 

R$ 2,66 R$ 53,20 

R$ 5,92 R$ 118,40 

R$ 3,40 R$ 34,00 

R$ 6,58 R$ 131,60 

R$ 3,90 R$ 39,00 

R$ 2,34 R$ 46,80 

R$ 3,50 R$ 35,00 

R$ 1,85 R$ 37,00 

R$ 3,98 R$ 39,80 

R$ 4,48 R$ 89,60 
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77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo 
25 unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome d

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome d
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 
que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 
de adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 
Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 
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Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271779 Cx 20 

em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 20 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura,com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 0 

: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, 

consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim 
uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo 

adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de 
microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 

instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

38156 Un 0 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa 150881 Cx 0 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem 

impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 
80 g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 0 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais 

150881 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 8,00 R$ 160,00 

R$ 35,71 R$ 714,20 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 0,00 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 
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participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4, 
210.Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 
100 unidades. 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.
 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

95 Estilete Largo.  
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tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 

150974 Pct 0 

plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 

: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 
85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 

: cor preta; fabricado em 
semirrígido; encaderna aprox. 

85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 0 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 0 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 

tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

132675 Un 50 

313751 Un 50 
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R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 

R$ 16,17 R$ 0,00 

R$ 16,79 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 1,24 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 9,60 R$ 480,00 
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Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas
(210 x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos
fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
branca, medindo 
77,79mm, formato 
características adicionais caixa com 
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Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 18 
mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 30 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta 

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (02  

: caixa com 100 folhas 
 

400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (20  

: caixa com 100 folhas 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (30  

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta para aplicação em cd-
Requisitos:qualidade 

115 mm. Caixa com 50 
282157 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 

; rolo com 1000 
400 Rl 0 

adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 

400 Rl 0 

material papel, cor 
, medindo 46,56mm x 

formato retangular, 
características adicionais caixa com 

400 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 14,19 R$ 425,70 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 
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10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso).
 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 
50m.  

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
branca, medindo 15mm X 10m. Rolo 
c/ 10 m 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 
m. 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor 
vermelha, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m. 

122 Fita de cetim 
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10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 
caixa com 10 folhas. 

400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 

, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 

400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

largura 2 cm,  em aço. 
278811 Un 0 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 100 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, 
cor bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 50 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 20 

Requisitos: transparente, de 12mm x 279105 Un 50 

Requisitos: transparente 12mm x 279037 Un 50 

Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 

333266 Rl 150 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 70 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 20 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 20 

Requisitos: dupla face, na cor 
branca, medindo 15mm X 10m. Rolo 

384818 Rolo 20 

Requisitos: dupla face, na cor verde, 
dindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 

384818 Rolo 20 

Requisitos: dupla face, cor 
vermelha, medindo 15mm X 10m. 

384818 Rolo 20 

384818 Rolo 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 13,90 R$ 1.390,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 3,10 R$ 62,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 2,50 R$ 125,00 

R$ 12,98 R$ 1.947,00 

R$ 7,91 R$ 553,70 

R$ 5,33 R$ 106,60 

R$ 2,89 R$ 57,80 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 12,87 R$ 257,40 

R$ 10,55 R$ 211,00 



     Fl 0477 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231).
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 
1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote 
medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner vermelho 
09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadoverde – 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado azul –
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientadopreto – 
12mmx30m. 

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado branco 
12mmx30m. 

133 
Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
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Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
x  8 m, preto sobre 
231). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 

439791 Un 0 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-

: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 0 

transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de polipropileno 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 50 

Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e picote – 
medida de 22mm x10m. 

27902 Un 20 

Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de 

liner vermelho – medida 
41474 Un 20 

:de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno 
 – medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno 
429675 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 158,50 

R$ 12,00 R$ 240,00 

R$ 29,43 R$ 588,60 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 
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bi-orientado vermelho
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo 
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 
150 a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 
vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 
de boa qualidade 
 

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 
com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.
 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

144 
Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para 
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vermelho – medida de 

:de filme de polipropileno 
 – medida de 

429675 Un 0 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 418679 Un 50 

Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 
289017 Rolo 20 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 0 

Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 

ou laranja, 
borda costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 400 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

231531 Un 20 

Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco.  

304509 Pct 30 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel 
suave, branco e de excelente 
absorção, pacote com 50 Unidade, 

224570 Pct 1000 

Guardanapo de papel pequeno.  
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote 

folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

280755 Pct 2000 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 

bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 

232402 Tb 50 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; 

203344 Tubo 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 3.731,50 

R$ 2,10 R$ 42,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 1.200,00 

R$ 115,93 R$ 2.318,60 

R$ 10,37 R$ 311,10 

R$ 7,36 R$ 7.360,00 

R$ 6,10 R$ 12.200,00 

R$ 5,41 R$ 270,50 

R$ 4,42 R$ 221,00 
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fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando
Tubo com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 
Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
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fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).  
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente que 
não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da 
mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de 

232155 Tubo 20 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 
8,5 cm; capacidade para grampear 

simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 20 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 
1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 50 

 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 5 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, 

tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). 
Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 30 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, 

290404 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 5,50 R$ 110,00 

R$ 32,00 R$ 640,00 

R$ 20,00 R$ 1.000,00 

R$ 42,93 R$ 214,65 

R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 175,80 

R$ 8,89 R$ 0,00 
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tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200.
 

160 Livro protocolo 
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tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 

Cx c/ 1.000 unidades. 
Grampo p/ grampeador 23/24 

: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 

formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 30 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
apagadora, grafite. Caixa 

272347 Cx 20 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 

Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 20 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 
parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 20 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na 

mecanismo de 
avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: 
mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 5 

Requisitos: com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 20 

Requisitos: com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

set 56g/m2, 
de 1 a 200. 

424372 Un 20 

150058 Un 20 
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R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 285,00 

R$ 17,93 R$ 358,60 

R$ 83,18 R$ 1.663,60 

R$ 87,57 R$ 1.751,40 

R$ 91,57 R$ 457,85 

R$ 18,80 R$ 376,00 

R$ 33,75 R$ 675,00 

R$ 13,76 R$ 275,20 
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Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

 
Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
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Requisitos: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

 

200690 Un 0 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 

397768 Pct 0 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 0 

-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, 
imagens digitais e outros tipos de 

acidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

254392 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 
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G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 
 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 

Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 
anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de
500 folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 
de 500 folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 
500 folhas. 

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
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G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 

265833 Un 20 

 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 

265833 Un 20 

Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 

características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 20 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. 
Resma com 500 folhas 

414856 Resma  0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 

; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma 

226606 Resma 0 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 

226606 Resma 2000 

couchê branco e liso 
250359 Pct  0 
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R$ 45,50 R$ 910,00 

R$ 45,50 R$ 910,00 

R$ 3,00 R$ 60,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 66.040,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 
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180g/m2 (glossypaper)
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê 
Pacote com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 
similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base 
pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
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180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

 fosco 180g. 
 

250359 Pct  0 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 30 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
HP t1100ps.   
: gramatura Extra HP 

universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 
150 ft); gramatura 90 

g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A ou 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 

mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, 
aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 

965 Rolo 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 1.233,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 
1.900,00 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 
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30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 
 

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 
 

190 

Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 
 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme
Folha. Caixa com 50 folhas.
 
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar. 
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30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6030C ou 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
130 g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
 

965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

965 Rolo 0 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 0 

creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in 
x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 0 
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R$ 
1.624,50 

R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 
3.003,50 

R$ 0,00 

R$ 
1.152,50 

R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 
3.170,00 

R$ 0,00 
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194 
Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos:pacote com 50 folhas.

195 

Papel vegetal para impressora
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na 
preta, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, 
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote 
com 10 unidades. 
 

208 
Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, 
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p/  impressão  de 

:pacote com 50 folhas. 
965 Pct 0 

Papel vegetal para impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 0 

Ploter para 
impressora HP t1100ps 

: gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 

micras, rolo 0,90cm x 30m 
965 Rolo 0 

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 0 

: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, 
com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 0 

: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 

, com 100 envoltórios plásticos 
e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 0 

Requisitos: clear book 40 plástico, 
138282 Un 30 

Requisitos: transparente com 
347 x 234 mm. 

138282 Un 30 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote 

138282 Pct 350 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, 

138282 Pct 150 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 0,00 

R$ 14,90 R$ 0,00 

R$ 21,00 R$ 630,00 

R$ 6,61 R$ 198,30 

R$ 10,80 R$ 3.780,00 

R$ 10,80 R$ 1.620,00 
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medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote 
com 10 unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 
10 unidades. 

216 

Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote 
10 unidades. 
 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 

Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 
 

219 Pasta Plástica Canaleta A
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medindo 210 x 297 mm, espessura 
mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 

e bolso interno na contra 
capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 20 

Pasta plástica com grampo mola 

preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no 

interno na contra 
capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola 

cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 

capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias. 

138282 Un 10 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias. 

138282 Un 20 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 138282 Pct 50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 138282 

 
Pct 50 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 138282 Pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 17,00 R$ 340,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 884,40 

R$ 19,87 R$ 397,40 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 925,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 
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Requisitos: corcinza. Pacote com 
10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 
 

222 

Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 
 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.
 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco.
 

225 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 
und 
 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 
und 

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 
und. 
 

229 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 
und 
 

231 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 
und 
 

232 

Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. 
und 
 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
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. Pacote com 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote 138282 Pct 0 

Pasta com aba e elástico  
138282 Un 0 

Requisitos: com 08 divisões, 138282 Un 20 

 
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

287306 Un 40 

Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Branco. 

364463 Pct 70 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 267601 Cx 30 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 267595 Cx 20 

1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 30 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 

203980 Cx 20 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 

267600 Cx 20 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 

267598 Cx 10 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 267599 Cx 0 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 54674 Cx 0 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 

114456 Cx 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 15,68 R$ 627,20 

R$ 3,15 R$ 220,50 

R$ 7,00 R$ 210,00 

R$ 4,00 R$ 80,00 

R$ 4,80 R$ 144,00 

R$ 4,15 R$ 83,00 

R$ 5,21 R$ 104,20 

R$ 6,27 R$ 62,70 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 
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azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
vermelha Caixa com 12 Unidades.
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 
com 04 unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: 
tamanhoAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 
Cartela com 2 Unidades.
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

azul. Caixa com 12 Unidades. 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
preta. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
vermelha Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 20 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 20 

recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 300 

: recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
ato da entrega do produto; cartela 

21806 Cartela 0 

recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 220 

recarregável; 
; Voltagem 1.5 V; deve 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a 
um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  0 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 
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R$ 25,30 R$ 506,00 

R$ 25,30 R$ 506,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 372,20 

R$ 9,00 R$ 2.700,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 1.980,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 
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244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
a. Velocidade - 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
b. Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
d. Durabilidade - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
e. Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
f. Capacidade 4 GB; 
g. Dimensões: 70 x 226.8 
h. Temperatura de operação:
60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
j. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
k. Garantia - 5 (cinco) anos;
l. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive).  
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 
60° C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Unidade de memória flash 4 GB 
 

25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB 
 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0; 

borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 

151033 Un 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 1.000,20 
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v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive).  
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 
60° C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
Capacidade – 32 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 
60° C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 Unidade de memória flash 64 GB 
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.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 
Unidade de memória flash 16 GB 

 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de 
resistência a choques; 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 20 

Unidade de memória flash 32 GB 
 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 

10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 20 

Unidade de memória flash 64 GB 151033 Un 10 
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R$ 51,00 R$ 1.020,00 

R$ 75,92 R$ 1.518,40 

R$ 137,00 R$ 1.370,00 
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USB 2.0 (Pen drive).  
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
 

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha
tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 
 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 unidades.

253 
 
 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
para pasta catálogo
furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.
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64 GB;  
sistema com porta 

taxas de transferência de 
2.0 até 100 MB/s 

(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

invólucro resistente 
da sólida ; 

Dimensões: 737x222x161 mm 
 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: 
indows 7, Vista, XP; Mac OS X 

v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 50 

. 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 
54 x 86 mm; acompanha presilha 
tipo jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 0 

Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

 

270870 Un 60 

Requisitos: para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 300 

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 24,80 R$ 1.240,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 

R$ 9,49 R$ 569,40 

R$ 40,40 R$ 12.120,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 
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255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 
263 Tinta para carimbo azul
264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul,
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 
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Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 30 

Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 30 

Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 30 

Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 30 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

150500 Un 0 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

150261 Un 10 

 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct 2000 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

azul 284649 Un 0 

preta 284649 Un 0 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 0 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem 
manchas, superfície lisa, não rugosa 
em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e 
fotocópia, resma com 500 

965 Resma 0 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

405483 Un 300 

couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct  0 

demarcacação de 
azul, fita de 

419722 
 

Un  0 

Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 

406728 
 

Un 30 

Requisitos: para  pistola de cola 284808 Un 30 

para crachá. 376001 un 0 

Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 45772 Un 10 
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R$ 13,00 R$ 390,00 

R$ 13,00 R$ 390,00 

R$ 23,80 R$ 714,00 

R$ 10,87 R$ 326,10 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 660,00 

R$ 17,50 R$ 35.000,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 0,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 330,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 626,40 

R$ 1,50 R$ 45,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 115,00 
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274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 
45m 

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para 
fitas de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 
 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 
 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha
 

291 
Lâmina estilete pequena 
com 10 und 
 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und
 

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 
100 unidades 

294 Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades 
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Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho 

oficio, pacote com 10 und. 
150143 pct 0 

Requisitos:  crepe 48mmx50m. 
391988 Un 60 

dupla face 18mmx30m. 
19178 Un 30 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 0 

Requisitos:  durex transparente 19 279045 Un 30 

transparente 45mm x 19178 Un 30 

 
 

343228 Un 10 

 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

239463 Un 10 

eventos modelo AZ cor 397971 un 0 

Requisitos: caixa com 50 und. 
298524 Cx 15 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
203500 Un 10 

Calculadora eletrônica 150717 Un 10 

marcador permanente 
 107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 107450 un 0 

estilete pequena – caixa 
150572 Cx 10 

Requisitos:  largo caixa com 10 und 150572 Cx 10 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 

semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote com 

150974 pct 0 

Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para 

na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  50 
mm, pacote com 12 unidades  

150974 pct 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 332,40 

R$ 5,90 R$ 177,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 31,80 

R$ 3,08 R$ 92,40 

R$ 41,90 R$ 419,00 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 24,15 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 306,20 

R$ 15,64 R$ 156,40 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 12,90 

R$ 1,85 R$ 18,50 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 
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296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado 
em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades
 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 
caixa com 100 folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 

Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 
 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas
 

310 
 

Pistola de cola quente
 

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 
 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
 

 

1.2.16. Órgão Participante
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Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado 

em plástico semi rígido PVC  33 
mm, pacote com 27 unidades 

232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, 

 

358557 Cx 2 

rolo com 100 mts 220986 mt 0 

material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 Un 50 

acrílico de 50 cm 26000 Un 20 

Requisitos:  para uso geral tubo com 
60631 Tb 12 

com folhas pautadas 414986 un 0 

carimbo cor vermelha 288985 un 0 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 

203284 un 0 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa 32492 cx 0 

303971 Un 40 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 0 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 

com folhas pautadas 68500 un 0 

 
Requisitos:  zebrada preta e amarela 129062 Un 10 

 
 

1.2.16. Órgão Participante 
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R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 69,98 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 75,00 

R$ 2,80 R$ 56,00 

R$ 11,88 R$ 142,56 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 33,60 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 98,80 

 
 

R$ 207.752,49 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 
352 páginas. 

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça Requisitos: na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor verde 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor amarelo 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 

Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
Cartela c/ 10 unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros 

 367439 Rl  0 

: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo 
na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 
32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 10 

Alfinete colorido para mapas tipo 

tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un 

32492 Cx 10 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 0 

com depósito. 
230828  Un 50 

não recarregável, 
voltagem 9 v, aplicação 

aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 0 

V13GA (A76) = LR44. 53171 Cartela 0 

não recarregável, tipo 
voltagem 3 v, aplicação 

máquina fotográfica, características 

313931 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 5,50 R$ 55,00 

R$ 4,54 R$ 0,00 

R$ 1,70 R$ 85,00 

R$ 9,31 R$ 0,00 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh. 

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 
x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 
x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

adicionais modelo CR2032 

 
333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
em papel apergaminhado 

 
94862 Bl 0 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
. 
; dimensões 76 

; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

: refil puxa fácil, cor amare-la, 
76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações / lembretes 
. 

: cor amarela; dimensões 102 
x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
. 

: cor amarela; dimensões 38 
x 50 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 

94862 Bl 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,64 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de 
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição 
(0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como 
regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para 
numeração de páginas, com o nome da 
OM e local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
azul, aplicação escritório (arquivo 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Bloco de anotações/lembretes 
. 

: cor amarela; dimensões 76 
x 76 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 

94862 Bl 0 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 0 

para plastificação de polaseal 
medindo 23cm x 60m. 96175 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-

mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 200 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 0 

200715 Un 0 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar 

com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de 
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição 

), bem como 
regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para 
numeração de páginas, com o nome da 
OM e local para Rubrica, redondo ou 

346548 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 0,00 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 504,00 

R$ 1,14 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde
aplicação escritório (arquivo morto)

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul
tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada de 
0.4 mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 

cor verde, 
ação escritório (arquivo morto) 

71404 Un 100 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

Caneta esferográfica azul. Requisitos: 
tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 6 

Caneta esferográfica preta. 
: tinta de alta qualidade, com 

secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura aproximada de 
4 mm; sistema de funcionamento com 

esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 6 

Caneta esferográfica vermelha. 
: tinta de alta qualidade, com 

secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo 

de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e 

32859 Cx 3 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 300,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 330,00 

R$ 55,00 R$ 330,00 

R$ 55,00 R$ 165,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 

Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

39 

Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água. 

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 uni

42 

Caneta marca-texto azul
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades

44 

Caneta marca-texto verde
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, Caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa 
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

resistente a eventuais quedas. Caixa 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 

 
279255 Un 0 

texto amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  50 

texto azul. Requisitos: 
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  50 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades 

279313 Cx  50 

texto verde. Requisitos: 
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 

Caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  50 

texto rosa Requisitos: 
não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; 
tinta de alta durabilidade e super-
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas 
de traço: sublinhar e marcar; medindo 

279313 Cx  50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 6,19 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

aprox. 12 cm, Caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. 
12 unidades. 

47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD 

Requisitos: de 125 Khz (id

(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material 
pvcRequisitos:  cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor incolor, formato 210 x 297.

53 

Capa encadernação, material 
pvcRequisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297.

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 
g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e 
Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 

Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Caixa com 12 unidades. 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa com 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. 

 

279506 Cx 0 

: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 0 

de 125 Khz (id-Card) 

(para impressora ZEBRA). 
94676 Un 0 

228486 Un 0 

Capa encadernação, material 
:  cloreto de polivinila, 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 5000 

Capa encadernação, material 
: cloreto de polivinila, tipo 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 5000 

 
papel em gramatura de 180 

g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; cor 
; sem impressões; compatível 

com impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 0 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, cor 

39371 Tubo  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 0,00 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr
barras de 8g, a base de água, polímero 
de n-vinilpirolidona e estearato de sódio 
- não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada 
até o final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da 
preso à base. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, 
g, com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 
 

60 

Cola instantânea liquida 5g
(adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha).Bisnaga c/ 5 gr.

61 
 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido. Requisitos
à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: 
faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
norma ABNT. Pacote com 100 
unidades 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

10 gr (adesivo em 
a base de água, polímero 

vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para evitar 

. Ao ser usada 
até o final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo 

292447 Tubo  0 

: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, tubo com 40 
, com tampa hermética, com data de 

produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 

 

292747 Tubo  0 

Cola instantânea liquida 5gRequisitos:  
(adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

.Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 30 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 

Requisitos: material 
à base d’água, secagem rápida, 

atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: 
faber castell, equivalente ou de melhor 

201129 Frasco  50 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco 

leitoso, capacidade para no mínimo 
, bordas arredondadas, peso 

aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 0 

Copo descartável em poliestireno 
: na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 

314080 Pct 3000 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

R$ 10,00 R$ 300,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 159,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 5,07 R$ 15.210,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

65 

Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 
 

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 unidades.

67 

Clips para papel Requisitos
0, material metal formato paralelo, caixa 
c/ 100 und. 

68 

Clips para papel Requisitos
1, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

69 

Clips para papel Requisitos
1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

70 

Clips para papelRequisitos
2, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades 

71 

Clips para papelRequisitos
2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

72 

Clips para papelRequisitos
3, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0,
metal, formato paralelo - 
unidades. 

74 

Clips para papelRequisitos
4, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
metal, formato paralelo -
unidades. 

76 

Clips para papelRequisitos
6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

77 

Clips para papelRequisitos
8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com impressão 
UV e nome do Órgão. 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

com Etiqueta Identificação 284067 
 

Pote 0 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 0 

Requisitos: tamanho 
material metal formato paralelo, caixa 271775 Cx 50 

Requisitos: tamanho 
material metal, formato paralelo - 

caixa com 100 unidades. 
271781 Cx 50 

Requisitos:  tamanho 
material metal, formato paralelo - 

caixa com 100 unidades. 
272503 Cx 50 

Requisitos: . Tamanho 
material metal, formato paralelo - 

 
271782 Cx 50 

Requisitos: tamanho 
, material metal, formato paralelo - 

caixa com 100 unidades. 
271776 Cx 50 

Requisitos:  tamanho 
material metal, formato paralelo - 

caixa com 100 unidades. 
272519 Cx 50 

 material 
 caixa com 100 

271777 Cx 0 

Requisitos: tamanho 
material metal, formato paralelo - 

caixa com 100 unidades. 
272520 Cx 50 

: tamanho 4/0, material 
- caixa com 50 

271778 Cx 0 

Requisitos:  tamanho 
material metal, formato paralelo - 

 
271780 Cx 50 

Requisitos: tamanho 
material metal, formato paralelo - 

 
271779 Cx 50 

em acrílico cristal, padrão 
com impressão 

412084 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 90,17 R$ 0,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 133,00 

R$ 5,92 R$ 296,00 

R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 6,58 R$ 329,00 

R$ 3,90 R$ 195,00 

R$ 2,34 R$ 117,00 

R$ 3,50 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 92,50 

R$ 3,98 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 224,00 

R$ 8,00 R$ 400,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com impressão 
UV e nome do Órgão. 
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de
espessura, conferindo-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de adsorção 
reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja 
ação bacteriostática inibe a proliferação
de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; 
dimensões 229 x 324 mm; feito em 
papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 
 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com impressão 324606 Un 0 

: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 
4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na 
sua superfície e ao longo de sua 

lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de adsorção 
reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja 
ação bacteriostática inibe a proliferação 
de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 

38156 Un 0 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa com 150881 Cx 0 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; 

dimensões 229 x 324 mm; feito em 
papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para 

: 114 x 162mm, 90 g/m². 
 

150881 Cx 0 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
1000 unidades. 

150881 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 30,48 R$ 0,00 

R$ 169,91 R$ 0,00 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

85 
Envelope branco, tam A4,  297 x 210.
Caixa c/ 250 Un 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.

87 
Envelope pardo, tam A4,  297 x 210. 
Caixa 250 Und. 

88 

Espiral encadernação Requisitos
material pvc - cloreto de polivinila, 
diâmetro 9mm, cor preta,
folhas 50, pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 
12 mm. Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna aprox.. 
85 fls de 75 g/m; comprimento de 33 
cm, pacote com 50 anidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 
20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades 

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 
20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades 

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex. 
cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 
unidades. 

94 

Estilete estreito. Requisitos
plástico, sistema de trava, com 
de 8 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão

95 

Estilete Largo. Requisitos
plástico, sistema de trava, com 
de 18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

96 

Estilete para serviços 
pesadosRequisitos: lâmina 
aço resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico.
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Envelope branco, tam A4,  297 x 210. 
150881 Cx 10 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo, tam A4,  297 x 210. 
150881 Cx 5 

Requisitos: 
cloreto de polivinila, 

preta, quantidade 
folhas 50, pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para encadernação Ø 
. Requisitos: cor preta; fabricado 

em PVC semirrígido; encaderna aprox.. 
85 fls de 75 g/m; comprimento de 33 

anidades. 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para encadernação Ø 

: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para encadernação Ø 

: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 30 

encadernação, 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 10 

. Requisitos: na 
cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 

150573 Pct 10 

Requisitos: corpo em 
plástico, sistema de trava, com lâmina 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão 

132675 Un 300 

Requisitos: corpo em 
plástico, sistema de trava, com lâmina 

em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

313751 Un 350 

: lâmina 18 mm de 
aço resistente, sistema de trava, corpo 
de metal e formato anatômico. 

132675 Un 100 
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EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 350,00 

R$ 16,00 R$ 480,00 

R$ 16,17 R$ 485,10 

R$ 16,79 R$ 503,70 

R$ 18,89 R$ 566,70 

R$ 18,89 R$ 188,90 

R$ 1,24 R$ 12,40 

R$ 8,00 R$ 2.400,00 

R$ 9,60 R$ 3.360,00 

R$ 14,19 R$ 1.419,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 
x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 
 

 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 
x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 
p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos:qualidade fotomedindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
medindo 46,56mm x 77,79mm
retangular, características 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva  
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 63,5 
mm, caixa com 10 folhas.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

01  etiqueta p/ 

: caixa com 100 folhas (215,9 
400 Cx 0 

autoadesiva  (02  etiquetas  

: caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 x 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 x 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (215,9 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas 

:  caixa com 100 folhas 400 Cx 0 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
qualidade fotomedindo 115 

mm. Caixa com 50 folhas. 
282157 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

 medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

material papel, cor branca, 
46,56mm x 77,79mm, formato 

retangular, características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 0 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 

caixa com 10 folhas. 
400 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas.

109 

Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, largura 
2 cm,  em aço. 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 
50mRequisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 
50mRequisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 50 
m. 

114 

Fita adesiva Requisitos: 
12mm x 30m 

115 

Fita adesiva Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo 
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

cor branca, med 84,67 x 
, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 

100 folhas contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 278811 Un 20 

Fita adesiva crepe 50mm x 
: (fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 100 

Fita adesiva crepe 25mm x 
(fita adesiva, material 

crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 80 

 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 0 

transparente,de 12mm x 50 279105 Un 0 

: transparente 
279037 Un 30 

: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm x 50m. 333266 Rl  500 

: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 

face simples, rolo 
 

378578 Rolo 0 

dupla face, na corbranca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 0 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 40,00 

R$ 13,90 R$ 1.390,00 

R$ 5,50 R$ 440,00 

R$ 3,10 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 75,00 

R$ 12,98 R$ 6.490,00 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830.
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 

128 

Fita dupla face Requisitos
acrílica - transparente, com 2mm de 
espessura e liner vermelho
09mmx20m 

129 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadoverde – 
12mmx30m 

13 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado azul – medida de 12mmx30m

131 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadopreto – 
12mmx30m. 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 0 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre 

 
: original do fabricante do 

rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

439791 Un 0 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 

modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 0 

transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 

ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 

transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 

27902 Un 0 

Requisitos: de massa 
com 2mm de 

vermelho – medida 
41474 Un 30 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 882,90 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado branco – 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado vermelho –
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado amarelo – 
12mmx30m. 

135 

Fita Silver Tape Requisitos
med. 48mm x 50m 

136 

Fita adesiva Requisitos: 
tipo durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m –
caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m
  

138 

Flanela para limpeza. Requisitos
Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, 
tamaho 40x60cm. 

139 

Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo.

140 

Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
– medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 medida de 

429675 Un 0 

Requisitos: cinza, 
418679 Un 5 

: transparente 
tipo durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 

– resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

289017 Rolo 30 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 150794 Rolo 0 

Requisitos: 
Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, 

223533 Un 300 

Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 0 

: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 0 

: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 

absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 0 

Guardanapo de papel pequeno. 
: Guardanapo em papel 

gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

280755 Pct 300 

Grafite fino polymer técnico para 
. 

: macio para escrever; fácil 
resistente; embalagem com 

232402 Tb 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 373,15 

R$ 2,10 R$ 63,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 900,00 

R$ 115,93 R$ 0,00 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 0,00 

R$ 6,10 R$ 1.830,00 

R$ 5,41 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 mina
de 60 mm de comprimento.
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio.Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, com 
haste base medindo no mínimo 19 cm, 
em aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

Grafite fino polymer técnico para 
. 

: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

203344 Tubo 0 

Grafite fino polymer técnico para 
. 

: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 

dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas 
de 60 mm de comprimento. 

232155 Tubo 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 
: em metal, pintura 

metálica, capacidade grampo 26/6, com 
haste base medindo no mínimo 19 cm, 
em aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 
30 folhas simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 

) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto 

288921 Un 30 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em 
aço inox; estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço inox, 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 0 
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Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 4,42 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 32,00 R$ 960,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 
de ajuste de profundidade em até 
250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02Requisitos
cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto Requisitos: madeira 
2B, com borracha apagadora, 
grafite.Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 
  

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Caixa com 12 unidades. 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

: capacidade para grampear 
com um trilho em escala 

de ajuste de profundidade em até 
29262 Un 0 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 

Requisitos: formato 
(lápis preto, material corpo 

madeira, diâmetro carga 2, dureza 
carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 5 

madeira 2mm, 
com borracha apagadora, 

grafite.Caixa com 144 unidades. 
272347 Cx 2 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 

 

205207 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 

 

289375 Cx  0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 42,93 R$ 0,00 

R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 293,00 

R$ 8,89 R$ 0,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 47,50 

R$ 17,93 R$ 35,86 

R$ 83,18 R$ 0,00 

R$ 87,57 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.  

158 

Livro ata  Requisitos: com 100 folhas
pautado, capa dura, vertical, cor preto, 
folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 

159 

Livro ata  Requisitos: com 200 
pautado, capa dura, vertical, cor preto, 
folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200. 

160 

Livro protocolo Requisitos
papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
capa dura, características adicionais 
com folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos 
de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
F. Material de gravação altamente 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 

 

252587 Cx  0 

com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor preto, 
folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 20 

com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor preto, 
folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

424372 Un 20 

Requisitos: material 
set, quantidade folhas 100, 

comprimento 330, largura 220, tipo 
capa dura, características adicionais 
com folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 20 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

200690 Un 0 

Marcador de páginas diversas, 
 

:11,9mm x 43,2mm 140 
it, pacote com 5 unidades. 

397768 Pct 0 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 

documentos,  e 

700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos 

E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 

gravação altamente 

260390 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 91,57 R$ 0,00 

R$ 18,80 R$ 376,00 

R$ 33,75 R$ 675,00 

R$ 13,76 R$ 275,20 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento 

164 

Mídia de disco DVD-
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 

Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade 
carga 2 anos, características adicionais 
não contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
MM, 75g /M2 , cor branca
500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
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DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege 

arranhões e evita poeira e 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 0 

em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 0 

: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade 
carga 2 anos, características adicionais 
não contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 0 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim case. 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 

414856 Resma  0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 

226606 Resma 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. Requisitos
apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
dimensões 210 x 297 mm; gramatura 
de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 50 
folhas. 

175 

Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 
com 50 folhas 

176 

Papel contac 
Requisitos: transparente 
x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m².
Referência HP C6567B ou similar.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

Requisitos: 
apropriado para cópias xerográficas e 

cor branca; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura 
de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 500 

couchê branco e liso 
Pacote com 50 

250359 Pct  0 

fosco 180g. Pacote 250359 Pct  0 

Requisitos: transparente - rolo com 25m 278461 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

Papel Coated para impressora 
 

gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

para impressora 

1067 mm x 45.7 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou similar. 

965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 16.510,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

180 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar.

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar.

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A 
similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

para impressora 

914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 15,25 
Q8759A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.900,00

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 1.624,50

puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 0 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

914 mm x 30.5 

965 Rolo 0 R$ 1.152,50

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar.

190 

Papel vergê  
Requisitos: cor branco
Caixa com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. 
Caixa com 50 folhas. 
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha, 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 
t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar.  
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
gramatura 75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 
107cm x 50 m;  

198 

Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar. 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

branco, 180gr, A4. 237564 Cx 0 

180gr, A4 Folha. 237564 Cx 0 

 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

Papel White Matte Polyester Film 
para impressora HPDesignjet 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 

965 Rolo 0 R$ 3.170,00

p/  impressão  de foto 
:pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 m; 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: dimensões: 914mm x 50 m; 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: gramatura 75 g/m², rolo com 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogoRequisitos
papelão forrado com PVC, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, com 
50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogoRequisitos
externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos 
de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
e com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 preta. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 azul. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 cinza. 138282 Un 0 

Requisitos: corpo em 
papelão forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, com 
50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

283074 Un 60 

Requisitos: com visor 
externo, capa dura revestida em 

, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos 
de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

335273 Un 60 

clear book 40 plástico, 138282 Un 0 

transparente com elástico 
347 x 234 mm. 

138282 Un 0 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 100 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 0 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 888,00 

R$ 14,90 R$ 894,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 1.080,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 
x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Pasta plástica com grampo mola A4.  
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
preta; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. Med. 310 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

: em plástico polipropileno 
, c/ 31 divisórias. 

138282 Un 0 

: em plástico polipropileno 
, c/ 12 divisórias. 

138282 Un 0 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote com 138282 

Pct 

0 

Pasta com aba e elástico  
138282 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

222 

Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universalRequisitos
confeccionada em acrílico ou 
poliestireno, cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1”  
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1”  
Requisitos:32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

com 08 divisões, 138282 Un 0 

Requisitos: 
confeccionada em acrílico ou 

, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 

287306 Un 50 

: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 0 

 
Caixa com 12 und 

267601 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 

267595 Cx 0 

 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 0 

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 und. 203980 Cx 0 

 
Caixa com12 und. 267600 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 267598 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 267599 Cx 0 

 
Caixa com 12 und 54674 Cx 0 

Pincel marcador para quadro branco 

: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado 

. Caixa com 12 

114456 Cx 30 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 4,80 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnéticoRequisitos: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; 
Caixa com 12 Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco 
magnéticoRequisitos: fácil de apagar 
em qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; 
vermelha Caixa com 12 Unidades.

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 
 

239 

Pilha alcalina. Requisitos
recarregável; tamanho AAA
1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 

241 

Pilha alcalina Requisitos
recarregável; tamanho AA
1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável
Voltagem 1.5 V; deve possuir 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Pincel marcador para quadro branco 
: fácil de apagar 

em qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor preta. 

 

114456 Cx 30 

para quadro branco 
: fácil de apagar 

em qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; dura 
6 h destampado sem secar; cor 

Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

tamanho grande D 1,5 V 
 

21806 Cartela 0 

Requisitos: não 
tamanho AAA; Voltagem 

1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 

 

21806 Cartela 100 

: recarregável; tamanho 
1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 0 

Requisitos:: não 
tamanho AA; Voltagem 

possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 100 

recarregável; tamanhoAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  0 

amanho médio C 1,5V 
 

21806 Cartela 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 900,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 900,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 
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_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
m. Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
n. Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
o. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
p. Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
q. Resistência - alto poder de resistência 
a choques; 
r. Capacidade 4 GB; 
s. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
t. Temperatura de operação:
C; 
u. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
v. Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
w. Garantia - 5 (cinco) anos;
x. Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
mmmm. sistema com porta USB 2.0;
nnnn. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
oooo. Durabilidade - 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
pppp. Resistência - alto poder de 
resistência a choques; 
qqqq. Capacidade 8 GB; 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Unidade de memória flash 4 GB USB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° 

atura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 

 

151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 0,00 



     Fl 0521 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

rrrr. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
ssss. Temperatura de operação:
60° C; 
tttt. Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
uuuu. Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
vvvv. Garantia - 5 (cinco) anos;
y. Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
vvvv. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
wwww. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
xxxx. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
yyyy. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
zzzz. Resistência – alto poder de 
resistência a choques; 
aaaaa. Capacidade – 16 GB;
bbbbb. Dimensões – 70 x 226.8 x 1
mm; 
ccccc. Temperatura de operação:
a 60° C; 
ddddd. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
eeeee. Simplicidade – basta conectar a 
uma porta USB; 
fffff. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
 

Unidade de memória flash 16 GB 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 32 GB 

Características/especificações: 
151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 51,00 R$ 0,00 

R$ 75,92 R$ 0,00 



Fl 0522 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

vvvv. Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
wwww. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
xxxx. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
yyyy. Durabilidade – 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
zzzz. Resistência – alta resistência a 
choques; 
aaaaa. Capacidade – 32 GB;
bbbbb. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
ccccc. Temperatura de 
a 60° C; 
ddddd. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
eeeee. Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
fffff. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 
MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na porta 
USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 
0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de 

arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alta resistência a 

32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

 operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Unidade de memória flash 64 GB 

sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 

= até 30 MB/s (leitura) e até 30 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na porta 

invólucro resistente com 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

Temperaturas de operação - de 0°C a 

151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 137,00 R$ 0,00 



     Fl 0523 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
organizador de mesa, porta lápis, clips 
e lembrete em poliestireno, na cor 
fumê, medindo aproximadamente 
228x65x90. 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
de validade indeterminado.
 

251 

Régua em alumínioRequisitos:
em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura 
mínima 1,5 mm, tamanho 

252 

Saco plásticoRequisitos
capacidade 100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plásticoRequisitos
bordas, para pasta catálogo
quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 

Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 

Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
pacote com 50 unidades.

257 

TesouraRequisitos: material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

32°F a 140°F); - 
Temperaturas de armazenamento - de -

4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 
sta, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Porta objetos conjugadoRequisitos: 
organizador de mesa, porta lápis, clips 
e lembrete em poliestireno, na cor 
fumê, medindo aproximadamente 

234401 Un 80 

: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado. 

419177 Un 0 

Requisitos: escala 
em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura 
mínima 1,5 mm, tamanho 30 cm. 

270870 Un 100 

Requisitos: para lixo, 
capacidade 100 litros, pacote com 100 226094 Pct 150 

Requisitos: grosso, sem 
, para pasta catálogo, com 

pacote com 100 unidades. 
290725 Pct 100 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 0 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material aço 
inoxidável, material cabo plástico, 283560 Un 50 

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 24,80 R$ 1.984,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 

R$ 9,49 R$ 949,00 

R$ 40,40 R$ 6.060,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 23,80 R$ 1.190,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 



Fl 0524 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em 
Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 

Papel toalha brancoRequisitos
x 12mm 100% virgem – Pacote com 
1000 unidades 

262 Refil para purificador libel

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 
Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 

Fita adesiva, PVC, Requisitos
demarcação de solo, 50mm/30m, 
fita de sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC Requisitos
demarcação de solo, 50 mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá. 

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
150500 Un 0 

: com Chave e Fechadura em 
Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

150261 Un 0 

Requisitos: 23mm 
Pacote com 5240 Pct  100 

purificador libel 357298 Un 0 

azul 284649 Un 50 

preta 284649 Un 0 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de 233418 Un 0 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

965 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho. 405483 Un 500 

couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct  0 

Requisitos: para 
demarcação de solo, 50mm/30m, azul, 419722 

 
Un  10 

Requisitos: para 
demarcação de solo, 50 mm/30m, 

, fita de sinalização. 

406728 
 

Un  10 

para  pistola de cola quente. 284808 
un 0 

 376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 40 45772 un 0 

23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 1.750,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 185,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 0,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 550,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 150,00 

R$ 20,88 R$ 208,80 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 



     Fl 0525 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm 
x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa Requisitos
lápis 

281 
Perfurador de papel Requisitos
capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos 
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcadora permanente 
Requisitos: cor preta 

289 
Caneta marcadora permanente 
Requisitos: cor azul 

290 
Caneta marcadora permanente 
Requisitos: cor vermelha 

291 
Lâmina estilete pequena
10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

crepe 48mmx50m. 391988 un 0 

dupla face 18mmx30m. 19178 un 0 

dupla face 25mmx30m.  283749 un 0 

durex transparente 19 mm 279045 un 0 

transparente 45mm x 45m 19178 un 0 

Requisitos: para 
343228 un 50 

Requisitos: com 
capacidade para perfurar até 100 folhas 239463 un 10 

eventos modelo AZ cor 397971 un 0 

caixa com 50 und. 298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para fitas 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 203500 un 30 

 150717 un 0 

Caneta marcadora permanente 
107450 un 50 

Caneta marcadora permanente 
107450 un 50 

Caneta marcadora permanente 
 107450 un 50 

Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 und 150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 

aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 2.095,00 

R$ 81,00 R$ 810,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 918,60 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 100,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,00 R$ 50,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

294 Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 
 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 
 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 
100 folhas 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 
gr 
 

304 

Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL
 

307 

Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 
25 und 
 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas
 

310 
 

Pistola de cola quente 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

150974 pct 0 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  33 mm, 
 

232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 358557 cx 0 

rolo com 100 mts 220986 mt 0 

material acrílico cor cinza, 230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 0 

acrílico de 50 cm 26000 un 0 

para uso geral tubo com 50 60631 Tb 0 

com folhas pautadas capa 414986 un 0 

carimbo cor vermelha 288985 un 10 

Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 203284 un 10 

18 mm dourado, caixa com 32492 cx 0 

303971 un 0 

Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

 86 un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 16,60 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 

Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa 
dura 
 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
 

1.2.17. Órgão Participante

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA 

I 
T 
E 
M 

ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
frisos, fitilho, índice e planejamento, 
logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 
cm, papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos:na cor branca 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos:na cor verde 
x 330mm, caixa com 50 Un.

5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça

Requisitos: na cor vermelho tamanho. 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos:na cor amarelo 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS – EGGCF 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO. 
CAT 

MAT 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QTD 

UNITÁRIO

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 

com folhas pautadas capa 68500 un 0 

zebrada preta e amarela 129062 un 0 

 
 

1.2.17. Órgão Participante 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA – DCT – UASG 

ESPECIFICAÇÃO 
CAT 

MAT 
UN QTD 

: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros 

 367439 Rl  0 

: capa Jacarta, cor verde, com 
frisos, fitilho, índice e planejamento, 
logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 
cm, papel ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 
32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm 

x 330mm, caixa com 50 Un. 
32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 

vermelho tamanho. 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 

600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 
32492 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

EGGCF – UASG 1600083 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 0,00 

 R$ 107.181,91 

UASG 160076 

 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

TOTAL 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 
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7 

Alfinete colorido para mapas tipo taça

Requisitos: na cor azul 
x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 
4 cm, material base feltro, encaixe pincel 
com encaixe. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
Cartela c/ 10 unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
lithium, voltagem 3 v, aplicação máquina 
fotográfica, características 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone 
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela
x 102 mm; prazo de validade não 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 
x 148 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e descola com 
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Alfinete colorido para mapas tipo taça 

na cor azul tamanho 600mm 

x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 0 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, 

comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 
4 cm, material base feltro, encaixe pincel 

240962 Un 10 

Apontador para lápis  
com depósito. 

230828  Un 50 

não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 50 

V13GA (A76) = LR44. 
 

53171 Cartela 10 

não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação máquina 
fotográfica, características adicionais 

313931 Un 100 

 
: 9V, 300mAh. 

333185 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 

150 x 198mm). 
94862 Bl 0 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 50 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

cor amarela; dimensões 76 
; prazo de validade não inferior 

a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 

94862 Bl 500 

it 
fácil, cor amare-la, 

76 x 76mm, blocos com 100 folhas 
94862 Bl 750 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 102 
x 148 mm; prazo de validade não inferior 
a 12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 

94862 Bl 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________ 

R$ 5,50 R$ 0,00 

 R$ 4,54 R$ 45,40 

 R$ 1,70 R$ 85,00 

 R$ 9,31 R$ 465,50 

 R$ 5,77 R$ 57,70 

 R$ 2,42 R$ 242,00 

 R$ 24,75 R$ 495,00 

 R$ 25,00 R$ 500,00 

 R$ 25,00 R$ 500,00 

 R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

 R$ 11,39 R$ 569,50 

 R$ 11,39 R$ 5.695,00 

 R$ 11,64 R$ 8.730,00 

 R$ 11,39 R$ 227,80 
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facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
50 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

   23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
76 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 
100 folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 

Borracha apagadora de 
escrita(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 
2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 
dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de 
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição 
(0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular 
a quantidade de dígitos que aparecem 
na carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e local 
para Rubrica, redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).
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facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 38 x 
50 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 

94862 Bl 500 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 

: cor amarela; dimensões 76 x 
76 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 

é aplicado; bloco com 

94862 Bl 500 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 100 

para plastificação de polaseal 
medindo 23cm x 60m. 

96175 Bob 20 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-

mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de 

: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 500 

Borracha verde látex. 200715 Un 0 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar com 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 

dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de 
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição 

6 ou 12), bem como regular 
a quantidade de dígitos que aparecem 
na carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e local 
para Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, amarela, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

 R$ 11,39 R$ 5.695,00 

 R$ 11,39 R$ 5.695,00 

 R$ 15,93 R$ 1.593,00 

 R$ 39,17 R$ 783,40 

 R$ 2,52 R$ 1.260,00 

 R$ 1,14 R$ 570,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 

 R$ 3,00 R$ 150,00 
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31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde
escritório (arquivo morto).
 

34 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
0.4 mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
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(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor azul, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, 

dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 

cor verde, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com 

secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 0 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com 

secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 0 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com 

secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

32859 Cx 50 
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R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

 R$ 55,00 R$ 2.750,00 
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quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor azul 
Requisitos:caixa com 12 

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos:caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 
aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. 
12 unidades. 
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Caixa com 50 unidades. 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 50 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 0 

base d’água. 
279255 Un 0 

amarela. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 

om 12 unidades. 

279313 Cx  50 

texto azul. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

texto laranja. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx  0 

texto verde. 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

texto rosa 
: não tóxica; design 

ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade 
e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo 

caixa com 12 unidades. 

279313 Cx  0 

 
: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa com 
279506 Cx 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 R$ 55,00 R$ 2.750,00 

R$ 55,00 R$ 0,00 

R$ 6,19 R$ 0,00 

 R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 
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47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. 
12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. 
com 12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD 

Requisitos: de 125 Khz (id
impressora ZEBRA). 
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 180 
g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr
barras de 8g, a base de água, polímero 
de n-vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até 
o final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 
preso à base. 
 

59 Cola em bastão 
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: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa com 
279506 Cx 0 

 
: material plástico, cor carga 
, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 0 

 
: material plástico, cor carga 

, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 0 

 

de 125 Khz (id-Card) (para 94676 Un 0 

 228486 Un 0 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, 
, formato 210 x 297. 

278728 Un 1.000

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, 

, formato 210 x 297. 
278728 Un 1.000

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 180 

g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; cor 
; sem impressões; compatível 

impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 0 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 0 

: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

 
cola em tubo com 40 gr. 

Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

39371 Tubo  50 

10 gr (adesivo em 
a base de água, polímero 

vinilpirolidona e estearato de sódio - 
não dissolvido em álcool, para evitar 

. Ao ser usada até 
o final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não se 

e e não cai da base. Adesivo 

292447 Tubo  0 

292747 Tubo  50 
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R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

1.000 R$ 1,00 R$ 1.000,00 

1.000 R$ 1,00 R$ 1.000,00 

R$ 127,30 R$ 0,00 

R$ 29,90 R$ 0,00 

R$ 310,00 R$ 0,00 

 R$ 3,40 R$ 170,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

 R$ 3,34 R$ 167,00 
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Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, 
com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, 
cor incolor, composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e borracha)
Bisnaga c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente 
ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml
ABNT. Pacote com 100 unidades.
 

65 

Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 
 

66 

Clips dourados 

Requisitos: tamanho 

paraconvites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
formato paralelo, caixa com 100 und.

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
formato paralelo - 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
formato paralelo - 
unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
formato paralelo - 
unidades 
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: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, tubo com 40 g, 
com tampa hermética, com data de 

impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono componente, 

cor incolor, composição química à base 
aplicação adesão 

instantânea metal, plástico e borracha). 

281641 Bisnaga 50 

Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga  0 

: material à base d’água, 
rápida, inodoro, atóxico, 

aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente 
ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco  0 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco 

leitoso, capacidade para no mínimo 
, bordas arredondadas, peso 

aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 1.000

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-

200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 0 

com Etiqueta Identificação 284067 
 

Pote 0 

tamanho 5 mini 

paraconvites, caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 0 

: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 0 

1, material metal, 
 caixa com 100 

271781 Cx 100 

1/0, material metal, 
 caixa com 100 

272503 Cx 100 

2, material metal, 
 caixa com 100 

271782 Cx 100 
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Rubrica: 
___________ 

 R$ 10,00 R$ 500,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 0,00 

1.000 R$ 2,00 R$ 2.000,00 

R$ 5,07 R$ 0,00 

R$ 90,17 R$ 0,00 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 0,00 

 R$ 5,92 R$ 592,00 

 R$ 3,40 R$ 340,00 

 R$ 6,58 R$ 658,00 
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71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2
formato paralelo - 
unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
formato paralelo - 
unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
formato paralelo - 
unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
formato paralelo - 
unidades. 
 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
formato paralelo - 
unidades. 
 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
formato paralelo - 
unidades. 
 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
formato paralelo - 
unidades. 
 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura
UV e nome do Órgão. 
 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com impressão 
UV e nome do Órgão. 
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água modelo 
Soft Everest; vida útil média de 4.000 
litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, 
que pelo processo de adsorção reduz 
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2/0, material metal, 
 caixa com 100 

271776 Cx 100 

3, material metal, 
 caixa com 100 

272519 Cx 100 

3/0, material metal, 
 caixa com 100 

271777 Cx 100 

4, material metal, 
 caixa com 100 272520 Cx 100 

4/0, material metal, 
 caixa com 50 271778 Cx 100 

6/0, material metal, 
 caixa com 50 271780 Cx 100 

8/0, material metal, 
 caixa com 25 271779 Cx 100 

em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com impressão 

 

412084 Un 0 

em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura,com impressão 

 

324606 Un 0 

: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água modelo 

útil média de 4.000 
litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua 

go de sua espessura, 
lhe assim uma maior 

durabilidade e filtro de carvão ativado, 
que pelo processo de adsorção reduz 

38156 Un 50 
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 R$ 3,90 R$ 390,00 

 R$ 2,34 R$ 234,00 

 R$ 3,50 R$ 350,00 

 R$ 1,85 R$ 185,00 

 R$ 3,98 R$ 398,00 

 R$ 4,48 R$ 448,00 

 R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 

R$ 30,48 R$ 0,00 

 R$ 169,91 R$ 8.495,50 
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cloro, odores e sabores estranhos à 
água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos 
em seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; 
dimensões 229 x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 
unidades. 
 

83 

Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa 
com 100 unidades 
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210.Caixa com 1000 unidades.
 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210.Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 
12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna 
75 g/m²; comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades. 
 

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 
17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 
com 50 unidades. 
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cloro, odores e sabores estranhos à 
água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática 

ração de microrganismos 
em seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 

 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm.Caixa com 150881 Cx 20 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; 

dimensões 229 x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 250 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa 150881 Cx 0 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 

tamanho A4, 297 x 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 0 

tamanho A4,  297 x 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de 

9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação Ø 

: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm, pacote 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação Ø 

: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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 R$ 40,99 R$ 819,80 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 

R$ 16,17 R$ 0,00 

R$ 16,79 R$ 0,00 
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91 

Espiral plástico para encadernação Ø 
20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades. 
 

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
com tratamento galvanizado e encaixe 
por pressão. 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 
com tratamento galvanizado e encaixe 
por pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 
x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 
x 212,73mm). 
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 
 

 

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 
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Espiral plástico para encadernação Ø 

: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 
75 g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação, 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 0 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote 

contendo peso líquido de 25g. Pacote 150573 Pct 0 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 8 mm em aço 

com tratamento galvanizado e encaixe 
132675 Un 0 

: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 18 mm em aço 

com tratamento galvanizado e encaixe 
313751 Un 0 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço 

resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 0 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 

: caixa com 100 folhas (215,9 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (138,11 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 x 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (210 x 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  

: caixa com 100 folhas (215,9 
400 Cx 0 
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R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 1,24 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 9,60 R$ 0,00 

R$ 14,19 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 
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x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 
folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 
x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos:qualidade fotomedindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
medindo 46,56mm x 77,79mm
retangular, características 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:cor branca, med. 25,4 x 63,5 
mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos:cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas.

109 
Extrator de grampo tipo espátula
Requisitos: comprimento 15 cm, largura 
2 cm,  em aço. 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 50, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 25, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor,de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente,de 12mm x 50 
m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.
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Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 

:  caixa com 100 folhas (215,9 400 Cx 0 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
qualidade fotomedindo 115 

mm. Caixa com 50 folhas. 
282157 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 
cor branca; medindo Ø 19 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta 

; medindo Ø 19 mm 
; rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

material papel, cor branca, 
46,56mm x 77,79mm, formato 

retangular, características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 63,5 

caixa com 10 folhas. 
400 Cx 0 

 
cor branca, med 84,67 x 

, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 278811 Un 0 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, 

tipo monoface, largura 50, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

278973 Un 0 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
adesiva, material crepe, 

tipo monoface, largura 25, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

278968 Un 0 

Fita adesiva dupla face 
incolor,de 19mmx20m. 

278991 Un 0 

transparente,de 12mm x 50 279105 Un 0 

transparente 12mm x 30m 
279037 Un 0 

:polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

333266 Rl  0 
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R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 13,90 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 3,10 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 2,50 R$ 0,00 

R$ 12,98 R$ 0,00 
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116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830.
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750

 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
papel com recuo e picote 
22mm x10m. 

128 

Fita dupla face  
Requisitos:de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura e 
liner vermelho – medida 09mmx20m.

129 
Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadoverde – medida de 12mmx30m
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: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 

face simples, rolo 
azul. 

378578 Rolo 0 

dupla face, na corbranca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 0 

dupla face, na corverde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

dupla face, corvermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 0 

de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 
12 mm (½") x  8 m, preto sobre branco 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

439791 Un 0 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 

: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 0 

transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 

cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 

transparente 25mm x 50m de 
papel com recuo e picote – medida de 

27902 Un 0 

de massa acrílica - 
com 2mm de espessura e 
medida 09mmx20m. 

41474 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

429675 Un 0 
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R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 
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130 
Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado azul – medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientadopreto – medida de 12mmx30m.

132 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado branco 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado vermelho 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos:de filme de polipropileno bi
orientado amarelo 
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 
40 m – resistência a caloria 150 a 30º de 
caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos:Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, branco 
e de excelente absorção, 
Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 
Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B)
Requisitos: macio para escrever; fácil de 
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:de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 – medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 – medida de 

429675 Un 0 

:de filme de polipropileno bi-
 – medida de 

429675 Un 0 

, med. 48mm x 50m. 
418679 Un 0 

transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 

resistência a caloria 150 a 30º de 
289017 Rolo 0 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 0 

.  
Flanela de 1º qualidade 

macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 0 

Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 0 

: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 0 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, 

confeccionado com papel suave, branco 
e de excelente absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 0 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel 

gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

280755 Pct 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 

: macio para escrever; fácil de 
232402 Tb 0 
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R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 74,63 R$ 0,00 

R$ 2,10 R$ 0,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 115,93 R$ 0,00 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 0,00 

R$ 6,10 R$ 0,00 

R$ 5,41 R$ 0,00 
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apagar; resistente; embalagem com
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B)
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, 
inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura 
mínima de 8,5 cm; capacidade para 
grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 1 
(um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente expressa 
na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 
de ajuste de profundidade em até 
250mm. 
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apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 

Grafite fino polymer técnico para 
(2B). 

: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 

203344 Tubo 0 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 

: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 

mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 

232155 Tubo 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 19 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura 
mínima de 8,5 cm; capacidade para 
grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 1 
(um) ano, claramente expressa na 

gem do produto. 

288921 Un 0 

Grampeador tipo mesa tamanho 

: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste 
base medindo no mínimo 13 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento 

aço inox, Garantia 
contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 1 (um) ano, claramente expressa 
na embalagem do produto. 

288921 Un 0 

 
: capacidade para grampear 

com um trilho em escala 
de profundidade em até 

29262 Un 0 
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R$ 4,42 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 
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R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 42,93 R$ 0,00 
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149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento antiferrugem. 
Caixa com 5.000 und. 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos: formato 
preto, material corpo madeira, diâmetro 
carga 2, dureza carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos:madeira 2mm, 2B,
borracha apagadora, grafite.Caixa com 
144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa 
com 12 unidades. 

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
com 12 unidades. 

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa 
com 12 unidades. 
 

158 
Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
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Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª 

qualidade, com tratamento antiferrugem. 
 

290525 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 0 

 cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, diâmetro 
carga 2, dureza carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga grafite), caixa 

280065 Cx 0 

2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite.Caixa com 

272347 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 

Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa 

205207 Cx 0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa 

289375 Cx  0 

: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa 

252587 Cx  0 

com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

200692 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
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R$ 9,44 R$ 0,00 

R$ 5,86 R$ 0,00 

R$ 8,89 R$ 0,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 17,93 R$ 0,00 

R$ 83,18 R$ 0,00 

R$ 87,57 R$ 0,00 

R$ 91,57 R$ 0,00 

R$ 18,80 R$ 0,00 
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internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura folhas 
54g/m². 
 

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos:11,9mm x 43,2mm 140 folhas 
Post-it, pacote com 5 unidades.
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos de 
áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
F. Material de gra
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
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internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 0 

: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura folhas 

150058 Un 0 

com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, 

 

200690 Un 0 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 

:11,9mm x 43,2mm 140 folhas 
unidades. 

397768 Pct 0 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos 

(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos de 

E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 

F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 

260390 Un 0 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

 

254392 Un 0 
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R$ 33,75 R$ 0,00 

R$ 13,76 R$ 0,00 

R$ 9,50 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 
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D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade 
carga 2 anos, características adicionais 
não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb,Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
MM, 75g /M2 , cor branca
500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
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D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege 

arranhões e evita poeira e 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

Maleta Organizadora  
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  
265833 Un 0 

 
em plástico 

polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  
265833 Un 0 

: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade 
carga 2 anos, características adicionais 
não contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 0 

, regravável 
: velocidade 4x, 

embalagem capa de acrílico slim case. 
150458 Un 0 

Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 

414856 Resma  0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 

dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 
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Rubrica: 
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R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 
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folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco 
180g/m2 (glossypaper)
folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 
com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões: 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m².
Referência HP C6567B ou similar.

180 

Papel Filme Fosco 
HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
(high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar.

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. 
Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar.

185 
Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps
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couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 50 

250359 Pct  0 

fosco 180g. Pacote 250359 Pct  0 

Requisitos: transparente - rolo com 25m 278461 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 

: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   

gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps. 

: dimensões: 1067 mm x 45.7 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 38,1 m; 
gramatura 160 g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-brilho 

: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico acetinado 

: dimensões 61 cm x 15,25 m. 
Q8759A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, 

gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou pigmentadas, 
realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

965 Rolo 0 
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R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 
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Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar.

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet 
t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 
(36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
m (42 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar.

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
com 50 folhas. 

191 

Papel vergê  
Requisitos: cor creme,
Caixa com 50 folhas. 
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
apropriado para impressão a laser;   210 
x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HPDesignjet t1100ps
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 
ft); gramatura 167 g/m². Referência HP 
Q1736A ou similar.  
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos:pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 9
gramatura 75 g/m². 
 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
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: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar. 

puro natural para 

: 80 g/m². Rolo medindo 
 

965 Rolo 0 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet 

: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel universal High-gloss 
para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 30.5 
m (42 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar. 

965 Rolo 0 

branco, 180gr, A4. Caixa 237564 Cx 0 

, 180gr, A4 Folha. 237564 Cx 0 

cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   210 
x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 0 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HPDesignjet t1100ps. 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 
ft); gramatura 167 g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 

p/  impressão  de foto 
:pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

Papel vegetal para impressora HP 

: dimensões: 914mm x 50 m; 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

: dimensões: 914mm x 50 m; 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
965 Rolo 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 
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Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 
107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4 

200 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

201 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4

202 
Pasta arquivo  
Requisitos:lombada larga A4
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta
(240x330mm aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura 
revestida em plástico na 
100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 
255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente 
com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 unidades.
 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.
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: gramatura 75 g/m², rolo com 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

:lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

:lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 0 

:lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 0 

: corpo em papelão forrado 
cor preta, tamanho ofício 

(240x330mm aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 

 

283074 Un 0 

: com visor externo, capa dura 
revestida em plástico na cor preta, com 
100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 

335273 Un 0 

clear book 40 plástico, 138282 Un 0 

transparente com elástico e 
347 x 234 mm. 

138282 Un 0 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 

138282 Pct 0 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 

210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
. Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 0 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
azul; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e bolso 

interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
cinza; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e bolso 

interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 14,80 R$ 0,00 

R$ 14,90 R$ 0,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

R$ 6,61 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 
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211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 
20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corpreta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corfumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corazul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corcinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: corvermelha
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos: amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos:com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou 
poliestireno, cor fumê, espessura mínima 
3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na 
base. 
 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 
cm, pacote com 10 unidades. 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:15 mm. Caixa com 12 und

226 Prendedor de papel 1”
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Pasta plástica com grampo mola A4. 
preta; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
personalizável no dorso e bolso 

interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd e 
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 31 divisórias. 
138282 Un 0 

 
: em plástico polipropileno 

, c/ 12 divisórias. 
138282 Un 0 

Canaleta A-4 
stal. Pacote com 10 138282 Pct 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
corvermelha. Pacote com 138282 

Pct 
0 

Pasta com aba e elástico  
138282 Un 0 

com 08 divisões, 138282 Un 0 

: confeccionada em acrílico ou 
, espessura mínima 

3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na 

287306 Un 0 

: para sobremesa tamanho 15 
cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 0 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com 12 und 

267601 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 267595 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 15,68 R$ 0,00 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 
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Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 
 

235 

Pincel marcador para 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor vermelha
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregáve
AAA; Voltagem 1.5 V;
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 
unidades. 
 

240 
Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; 
Voltagem 1.5 V; deve 
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Caixa com 12 und 

Prendedor de papel 1” 
Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 0 

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 und. 203980 Cx 0 

Prendedor de papel 1”  
Caixa com12 und. 267600 Cx 0 

de papel 1” 
Caixa com 12 und 267598 Cx 0 

Prendedor de papel 1” 
Caixa com 12 und 267599 Cx 0 

Prendedor de papel 1" 
Caixa com 12 und 54674 Cx 0 

Pincel marcador para quadro branco 

: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 

. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 0 

marcador para quadro branco 

: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 

. Caixa com 12 

114456 Cx 0 

Pincel marcador para quadro branco 

: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 

cor vermelha Caixa com 12 

114456 Cx 0 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

ecarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 

21806 Cartela 0 

: recarregável; tamanho AAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 

21806 Cartela 0 
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R$ 4,80 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 0,00 

R$ 25,30 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 0,00 

R$ 46,71 R$ 0,00 
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confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 
unidades. 
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
z. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
aa. Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
bb. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos 
intenso; 
cc. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
dd. Resistência -
resistência a choques; 
ee. Capacidade 4 GB;
ff. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
gg. Temperatura de operação:
a 60° C; 
hh. Temperatura 
armazenamento: -20°C para 85°C;
ii. Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
jj. Garantia - 5 (cinco) anos;
kk. Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x 
+ e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 
Unidade de memória flash 8 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
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confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

: não recarregável; tamanho 
; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 

21806 Cartela 0 

recarregável; tamanhoAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela  0 

amanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

Unidade de memória flash 4 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

- alto poder de 
 

4 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 
basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB USB 
151033 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,00 R$ 0,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 0,00 
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Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
wwww. sistema com porta USB 2.0;
xxxx. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
yyyy. Durabilidade -
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
zzzz. Resistência - 
resistência a choques;
aaaaa. Capacidade 8 GB;
bbbbb. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
ccccc. Temperatura de operação:
60° C; 
ddddd. Temperatura de armazenamento:
-20°C para 85°C; 
eeeee. Simplicidade - 
uma porta USB; 
fffff. Garantia - 5 (cinco) anos;
ll. Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
ggggg. Velocidade – 25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação;
hhhhh. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
iiiii. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
jjjjj. Durabilidade 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
kkkkk. Resistência – 
resistência a choques; 
lllll. Capacidade – 16 GB;
mmmmm. 
imensões – 70 x 226.8 x 1
nnnnn. Temperatura de operação:
60° C; 
ooooo. Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 85°C;
ppppp. Simplicidade – 
uma porta USB; 
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25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 

facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

- estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 alto poder de 
resistência a choques; 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de armazenamento: 

 basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB USB 

25 MB/s para leitura 
e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

 – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

 alto poder de 
 
16 GB; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

 basta conectar a 

151033 Un 0 
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qqqqq. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
ggggg. Velocidade – 
leitura e 10 MB/s para gravação;
hhhhh. Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
iiiii. Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
jjjjj. Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
kkkkk. Resistência – 
choques; 
lllll. Capacidade – 32 GB;
mmmmm. Dimensões –
mm; 
nnnnn. Temperatura de operação:
a 60° C; 
ooooo. Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C;
ppppp. Simplicidade –
porta USB; 
qqqqq. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na porta 
USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (
0,87" x 0,63")  
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5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Unidade de memória flash 32 GB USB 

Características/especificações: 
 25 MB/s para 

leitura e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

 alta resistência a 

32 GB; 
– 70 x 226.8 x 124 

mperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 85°C; 

– basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 

Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 64 GB USB 

 
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na porta 

invólucro resistente com 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

151033 Un 0 
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R$ 75,92 R$ 0,00 
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- Temperaturas de operação 
60°C (de -32°F a 140°F); 
de armazenamento - 
(de -4°F a 185°F); 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e
v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 
228x65x90. 
 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo de 
validade indeterminado
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos: grosso, sem bordas
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 
cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 
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Temperaturas de operação - de 0°C a 
32°F a 140°F); - Temperaturas 

 de -20°C a 85°C 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 

Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta 

lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 

234401 Un 0 

 
: formato vertical; material 

poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo de 
validade indeterminado. 

419177 Un 0 

escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 0 

, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 0 

grosso, sem bordas, para 
, com quatro furos, 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 0 

:  sistema puxa fácil, para 
76 mm x 76 mm. 

94862 Un 0 

material plástico, tipo 
, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 

283560 Un 0 

14cm (cabo e lâminas) 283049 Un 0 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto 

descarga e desligamento automático, 
150500 Un 0 
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R$ 24,80 R$ 0,00 

R$ 1,53 R$ 0,00 

R$ 9,49 R$ 0,00 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 23,80 R$ 0,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 
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260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em 
Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
– Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas as 
faces, suave ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, resma com 
500 (quinhentas) folhas.

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, azul, fita de sinalização.

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, vermelha
sinalização. 

271 Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 
50m. 

279 Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

282 Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul
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: com Chave e Fechadura em 

Zinco Cabo de Aço 1,8m. 
150261 Un 0 

23mm x 12mm 100% virgem 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct  0 

Refil para purificador libel  357298 Un 0 

azul 284649 Un 0 

preta 284649 Un 0 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de 233418 Un 0 

: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas as 
faces, suave ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, resma com 
500 (quinhentas) folhas. 

965 Resma 0 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

405483 Un 0 

couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct  0 

demarcacação de solo, 
fita de sinalização. 

419722 
 

Un  0 

demarcacação de solo, 
vermelha, fita de 

406728 
 

Un  0 

para  pistola de cola quente. 
284808 un 0 

para crachá. 
376001 un 0 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
45772 un 0 

fichário 
23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 0 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 0 

dupla face 18mmx30m. 
19178 un 0 

dupla face 25mmx30m.  
283749 un 0 

durex transparente 19 mm x 279045 un 0 

transparente 45mm x 45m 
19178 un 0 

 
343228 un 0 

com capacidade para 
 

239463 un 0 

eventos modelo AZ cor azul 
397971 un 0 
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R$ 66,00 R$ 0,00 

R$ 17,50 R$ 0,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 0,00 

R$ 19,29 R$ 0,00 

R$ 1,10 R$ 0,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 1,72 R$ 0,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 
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283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena
10 und 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 

294 Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, pacote 
com 12 unidades  
 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, pacote 
com 27 unidades 
 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 100 
folhas 

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 
gr 
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha
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caixa com 50 und. 
298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

203500 un 0 

Calculadora eletrônica 150717 un 0 
Caneta marcador permanente 

107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
107450 un 0 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

107450 un 0 

Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 0 

largo caixa com 10 und 
150572 cx 0 

para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 0 

Organizador de gavetas 150278 un 0 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  50 mm, pacote 150974 pct 0 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  33 mm, pacote 232042 pct 0 

caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 25,4x63,5 

mm com 33 und por folha, caixa com 100 
358557 cx 0 

rolo com 100 mts 
220986 mt 0 

material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

230234 un 0 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 0 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 0 

para uso geral tubo com 50 60631 Tb 0 

com folhas pautadas capa 414986 un 0 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 0 
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R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 

R$ 95,44 R$ 0,00 

R$ 5,53 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

R$ 2,80 R$ 0,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 
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306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL
 

307 

Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 
25 und 
 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos: caixa com 50 folhas
 

310 
 

Pistola de cola quente
 

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa 
dura 
 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
 

 
1.2.18. Órgão Participante

2º CENTRO DE GEOINF

I 
T 
E 
M 

ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
frisos, fitilho, índice e planejamento, 
logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 
cm, papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

 
4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm 
x 330mm, caixa com 50 Un.

 
5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 
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Almofada para carimbo 
nr 02, cor preta/azuL 203284 un 0 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa com 32492 cx 0 

303971 un 0 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

Pistola de cola quente 86 un 0 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 272739 un 0 

com folhas pautadas capa 68500 un 0 

 
zebrada preta e amarela 129062 un 0 

 

1.2.18. Órgão Participante 
 

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  - 2º CGEO – UASG
 

ESPECIFICAÇÃO 
CAT 
MAT 

UN QTD

Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
1,50cm, aplicação amarração e fixação, 
cor preta. Rolo com 3 metros 

367439 Rl 0 

Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
frisos, fitilho, índice e planejamento, 
logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 
cm, papel ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 0 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm 
x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 5 

colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 

32492 Cx 5 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

R$ 0,84 R$ 0,00 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

R$ 9,88 R$ 0,00 

 
 

R$ 59.056,60 

UASG 160056 

QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

R$ 8,18 R$ 0,00 

R$ 54,45 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 

R$ 5,50 R$ 27,50 
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330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 
4 cm, material base feltro, encaixe pincel 
com encaixe. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo 
alcalina, voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. 
Cartela c/ 10 unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, 
voltagem 3 v, aplicação máquina 
fotográfica, características adicionais 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
102 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo
superfície onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

 
20 

Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 
148 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco
folhas. 

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 
50 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
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330mm, caixa com 50 Un. 

Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 
4 cm, material base feltro, encaixe pincel 

240962 Un 0 

Requisitos: com depósito. 
230828 Un 0 

Requisitos: bateria não recarregável, tipo 
alcalina, voltagem 9 v, aplicação aparelho 

234354 Un 0 

V13GA (A76) = LR44. 
 

53171 Cartela 0 

Requisitos: não recarregável, tipo lithium, 
voltagem 3 v, aplicação máquina 
fotográfica, características adicionais 

313931 Un 0 

300mAh. 
333185 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 0 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 0 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 

150 x 198mm). 
94862 Bl 0 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
102 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-la, 
76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

94862 Bl 110 

lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 
148 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 
50 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 

94862 Bl 0 
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R$ 4,54 R$ 0,00 

R$ 1,70 R$ 0,00 

R$ 9,31 R$ 0,00 

R$ 5,77 R$ 0,00 

R$ 2,42 R$ 0,00 

R$ 24,75 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 25,00 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 

 R$ 11,64 R$ 1.280,40 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 11,39 R$ 0,00 
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facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
76 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 
folhas. 

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas,
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação de polaseal
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
tipo macia, c/ capa protetora.

 
27 

Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 
2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 
dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quad

 
30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, amarela, 
aplicação escritório (arquivo morto).

 
31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor azul, 
aplicação escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

 
33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor verde, aplicação 
escritório (arquivo morto).
 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor vermelha, aplicação 
escritório (arquivo morto).
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facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
76 mm; prazo de validade não inferior a 
12 meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 

94862 Bl 0 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 0 

Bobina para plastificação de polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m. 

96175 Bob 0 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-
mento 40, largura 25, altura 9, cor branca, 
tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 0 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 20 

200715 Un 0 
Carimbo Numerador Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 
2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 
dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento que 
necessite a marcação sequencial de 
números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 
1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular a 
quantidade de dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 0 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, amarela, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 10 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor azul, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 10 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor cinza, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor verde, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 10 

arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor vermelha, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 0,00 

R$ 15,93 R$ 0,00 

R$ 39,17 R$ 0,00 

R$ 2,52 R$ 0,00 

 R$ 1,14 R$ 22,80 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 140,00 R$ 0,00 

 R$ 3,00 R$ 30,00 

 R$ 3,00 R$ 30,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

 R$ 3,00 R$ 30,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 
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35 

Caneta esferográfica azul.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

 
36 

Caneta esferográfica preta.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

 
37 

Caneta esferográfica vermelha.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 u

 
38 

Caneta escrita fina com tinta em gel na 
cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na 
cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

 
41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

 
42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
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Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 

evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 

ungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 10 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 

transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 

 a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 30 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
secagem rápida evitando borrões; escrita 
macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente de 
0.4 mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 20 

Caneta escrita fina com tinta em gel na 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 20 

Caneta escrita fina com tinta em gel na 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 20 

Requisitos:  base d’água. 
279255 Un 0 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design 

proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 

279313 Cx 10 
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 R$ 55,00 R$ 550,00 

 R$ 55,00 R$ 1.650,00 

 R$ 55,00 R$ 1.100,00 

 R$ 55,00 R$ 1.100,00 

 R$ 55,00 R$ 1.100,00 

R$ 6,19 R$ 0,00 

 R$ 23,00 R$ 230,00 

 R$ 23,00 R$ 230,00 
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traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

 
43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo ap
12 cm, caixa com 12 unidades..

 
44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa com 
12 unidades. 

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa com 
12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. Caixa 
12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
impressora ZEBRA). 
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor preta, formato 210 x 297.
 

54 
Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx 10 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 
melhor escrita; tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 10 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto e 

tinta de alta durabilidade e 
super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de 
traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 0 

plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa com 

279506 Cx 0 

Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa com 

279506 Cx 0 

Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 0 

Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. Caixa com 279506 Cx 0 

Requisitos: de 125 Khz (id-Card) (para 
94676 Un 0 

228486 Un 0 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor incolor, formato 210 x 297. 

278728 Un 0 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, 
cor preta, formato 210 x 297. 

278728 Un 0 

Requisitos: papel em gramatura de 180 
69140 Cx 0 
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 R$ 23,00 R$ 230,00 

 R$ 23,00 R$ 230,00 

R$ 23,00 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 14,00 R$ 0,00 

R$ 3,68 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 1,00 R$ 0,00 

R$ 127,30 R$ 0,00 
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g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; cor 
branca; sem impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. Caixa 
com 500 unidades. 
 

 
55 

Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, 
adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em 
barras de 8g, a base de água, polímero 
de n-vinilpirolidona e estearato de sódio 
não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até 
o final, na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende e 
não cai da base. Adesivo preso à base.
 

 
59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, tubo com 40 g, 
com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr.
 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, 
cor incolor, composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e borracha). 
Bisnaga c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente 
ou de melhor qualidade.

 
63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 50ml, 
bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades.

 
64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades.
 

65 Chaveiro Plástico 
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g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; cor 
branca; sem impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. Caixa 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 2 

Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 0 

Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-cas 
adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

39371 Tubo 0 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em 
barras de 8g, a base de água, polímero 

vinilpirolidona e estearato de sódio - 
álcool, para evitar 

evaporação excessiva. Ao ser usada até 
o final, na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende e 
não cai da base. Adesivo preso à base. 

292447 Tubo 0 

base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, 
com regulagem de altura, tubo com 40 g, 
com tampa hermética, com data de 
validade impressa no produto de, no 
mínimo 12 meses quando da data de 
entrega. Tubo com 40gr. 

292747 Tubo 10 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, 
cor incolor, composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e borracha). 

281641 Bisnaga 0 

gr. Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga 0 

Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente 
ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 0 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 50ml, 
bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. 
Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 300 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades. 

314080 Pct 300 

284067 Pote 0 
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R$ 29,90 R$ 59,80 

R$ 310,00 R$ 0,00 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 3,34 R$ 0,00 

 R$ 3,34 R$ 33,40 

R$ 10,00 R$ 0,00 

R$ 17,79 R$ 0,00 

R$ 3,18 R$ 0,00 

 R$ 2,00 R$ 600,00 

 R$ 5,07 R$ 1.521,00 

R$ 90,17 R$ 0,00 
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Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 
 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para convites, 
caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 

 
68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material metal, 
formato paralelo - caixa 
unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

 
73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 
 

 
75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
formato paralelo - caixa com 50 unidades.

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material metal, 
formato paralelo - caixa com 50 unidades.
 
 

 
77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, 
formato paralelo - caixa com 25 unidades.
 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 
2mm de espessura, com impressão UV e 
nome do Órgão. 
 
 

 
79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 
3mm de espessura, com impressão UV e 
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Requisitos: com Etiqueta Identificação  

Requisitos: tamanho 5 mini para convites, 
caixa com 100 unidades. 

384359 Cx 0 

Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 0 

Requisitos: tamanho 1, material metal, 
caixa com 100 

271781 Cx 10 

Requisitos: tamanho 1/0, material metal, 
caixa com 100 

272503 Cx 0 

Requisitos: tamanho 2, material metal, 
caixa com 100 

271782 Cx 0 

Requisitos: tamanho 2/0, material metal, 
caixa com 100 

271776 Cx 0 

Requisitos: tamanho 3, material metal, 
caixa com 100 

272519 Cx 0 

Requisitos: tamanho 3/0, material metal, 
caixa com 100 

271777 Cx 10 

Requisitos: tamanho 4, material metal, 
caixa com 100 272520 Cx 0 

Requisitos: tamanho 4/0, material metal, 
caixa com 50 unidades. 

271778 Cx 10 

Requisitos: tamanho 6/0, material metal, 
caixa com 50 unidades. 271780 Cx 0 

8/0, material metal, 
caixa com 25 unidades. 271779 Cx 10 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 
2mm de espessura, com impressão UV e 

412084 Un 0 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 
3mm de espessura, com impressão UV e 

324606 Un 20 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 2,15 R$ 0,00 

R$ 2,66 R$ 0,00 

 R$ 5,92 R$ 59,20 

R$ 3,40 R$ 0,00 

R$ 6,58 R$ 0,00 

R$ 3,90 R$ 0,00 

R$ 2,34 R$ 0,00 

 R$ 3,50 R$ 35,00 

R$ 1,85 R$ 0,00 

 R$ 3,98 R$ 39,80 

R$ 4,48 R$ 0,00 

 R$ 8,00 R$ 80,00 

R$ 35,71 R$ 0,00 

 R$ 30,48 R$ 609,60 
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nome do Órgão. 
 

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água modelo 
Soft Everest; vida útil média de 4.000 
litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua 
superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, 
que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. 
Este carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu 
interior; embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega. 
 

81 

Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem impressões; 
dimensões 229 x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 250 
unidades. 
 

83 

Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa 
com 100 unidades 
 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER 
ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
com 1000 unidades. 
 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER 
ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4,
com 1000 unidades. 

 
87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 Espiral plástico para encadernação Ø 12 
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Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água modelo 

vida útil média de 4.000 
litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. 
Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua 

o longo de sua espessura, 
lhe assim uma maior 

durabilidade e filtro de carvão ativado, 
que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. 
Este carvão é impregnado com prata 
coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
oliferação de microrganismos em seu 

interior; embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com 
cartela de instruções para troca do 
mesmo. Validade não inferior a 1 (um) 

 

38156 Un 0 

75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 

150881 Cx 0 

Envelope saco kraft natural. 
Requisitos: cor pardo; sem impressões; 
dimensões 229 x 324 mm; feito em papel 
kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 250 

150881 Cx 0 

Envelope de papel branco para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa 

150881 Cx 0 

Envelope branco com o timbre do COTER 
ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa 150881 Cx 0 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 0 

Envelope pardo com o timbre do COTER 
ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa 

150881 Cx 0 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 3 

Requisitos: material pvc - cloreto de 
diâmetro 9mm, cor preta, 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 150974 Pct 0 
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R$ 169,91 R$ 0,00 

R$ 40,99 R$ 0,00 

R$ 37,50 R$ 0,00 

R$ 39,77 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 0,00 

R$ 89,19 R$ 0,00 

R$ 70,00 R$ 210,00 

R$ 16,00 R$ 0,00 

R$ 16,17 R$ 0,00 
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mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33
100 Unidades. 
 

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 
mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote com 
50 unidades. 
 

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 
mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote com 
70 unidades. 
 

92 

Espiral plástico para encadernação, 23 
mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote 
com 60 unidades. 

 
93 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 
 

 
94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de 
trava, com lâmina de 8 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por 
pressão. 

 
95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de 
trava, com lâmina de 18 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por 
pressão. 

 
96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 
279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 
x 212,73mm). 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
297mm). 
 
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33 cm, pacote com 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 

Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote com 

150974 Pct 0 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 

Requisitos: cor preta; fabricado em PVC 
semirrígido; encaderna aprox. 85 fls de 75 
g/m²; comprimento de 33 cm. Pacote com 

150974 Pct 0 

para encadernação, 23 

Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 0 

 
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 150573 Pct 4 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de 
trava, com lâmina de 8 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por 

132675 Un 50 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de 
com lâmina de 18 mm em aço com 

tratamento galvanizado e encaixe por 
313751 Un 40 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 5 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 
400 Cx 0 
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R$ 16,79 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 18,89 R$ 0,00 

R$ 1,24 R$ 4,96 

 R$ 8,00 R$ 400,00 

 R$ 9,60 R$ 384,00 

R$ 14,19 R$ 70,95 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 
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101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 
279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 
folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 
x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos: qualidade foto medindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 
retangular, características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 
 

107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 
mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas.

 
109 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, largura 2 
cm,  em aço. 

 
110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 50, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

 
111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 25, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

 
112 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

 
113 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 
m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

 
115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, 
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Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 400 Cx 0 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 

Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 400 Cx 0 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
Requisitos: qualidade foto medindo 115 
mm. Caixa com 50 folhas. 

282157 Cx 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 

medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 0 

Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 
retangular, características adicionais 
caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 

 

400 Cx 0 

Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 
mm, caixa com 10 folhas. 

400 Cx 0 

Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 
100 folhas contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 0 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, largura 2 278811 Un 20 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 50, comprimento 

0,16, cor bege, aplicação 
278973 Un 30 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, 
tipo monoface, largura 25, comprimento 
50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

278968 Un 50 

 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 20 

Requisitos: transparente, de 12mm x 50 279105 Un 30 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
279037 Un 0 

Requisitos: polipropileno transparente, 
333266 Rl 50 
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R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 56,06 R$ 0,00 

R$ 29,95 R$ 0,00 

R$ 16,50 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 35,28 R$ 0,00 

R$ 51,40 R$ 0,00 

 R$ 2,00 R$ 40,00 

 R$ 13,90 R$ 417,00 

 R$ 5,50 R$ 275,00 

 R$ 3,10 R$ 62,00 

 R$ 3,40 R$ 102,00 

R$ 2,50 R$ 0,00 

 R$ 12,98 R$ 649,00 
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mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela.

 
118 

Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul.

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. 

 
120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco (Ref 
TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830.
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.
 

126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

 
127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m de 
papel com recuo e picote 
22mm x10m. 

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura e 
liner vermelho – medida 09mmx20m.

129 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado verde – medida de 12mmx30m

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

mono face, 50mm x 50m. 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 0 

simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 0 

Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 5 

Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

384818 Rolo 0 

Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 5 

Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 0 

Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m. 

384818 Rolo 0 

Requisitos: de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 0 

plástico, rotuladora de 12 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco (Ref 

Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

439791 Un 0 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 0 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 0 

Requisitos: transparente 25mm x 50m de 
papel com recuo e picote – medida de 

27902 Un 5 

Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura e 

medida 09mmx20m. 

41474 Un 0 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

429675 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 7,91 R$ 0,00 

R$ 5,33 R$ 0,00 

R$ 2,89 R$ 14,45 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 12,87 R$ 64,35 

R$ 12,87 R$ 0,00 

R$ 10,55 R$ 0,00 

R$ 9,38 R$ 0,00 

R$ 99,60 R$ 0,00 

R$ 99,00 R$ 0,00 

R$ 3,17 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 60,00 

R$ 29,43 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 
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130 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado azul – medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado preto – medida de 12mmx30m.

132 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado branco – medida de 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado vermelho – medida de 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado amarelo – medida de 
12mmx30m. 

 
135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 
m – resistência a caloria 150 a 30º de 
caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

 
138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia 
em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

 
139 

Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor 
Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, branco e 
de excelente absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade

 
142 

Guardanapo de papel pequeno.
Características: Guardanapo em 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 
folhas, medindo aproximadamente 24cm 
x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira 
Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 
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Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

429675 Un 0 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

429675 Un 0 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 0 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 0 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 

429675 Un 0 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
418679 Un 10 

Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 

resistência a caloria 150 a 30º de 
289017 Rolo 0 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 0 

Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia 
em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 200 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço 
inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 20 

Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor 304509 Pct 0 

Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, branco e 
de excelente absorção, pacote com 50 
Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 0 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 
folhas, medindo aproximadamente 24cm 

280755 Pct 500 

fino polymer técnico para lapiseira 

Requisitos: macio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 

o com 12 minas de 60 mm 

232402 Tb 0 
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R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

R$ 0,97 R$ 0,00 

 R$ 74,63 R$ 746,30 

R$ 2,10 R$ 0,00 

R$ 259,90 R$ 0,00 

 R$ 3,00 R$ 600,00 

 R$ 115,93 R$ 2.318,60 

R$ 10,37 R$ 0,00 

R$ 7,36 R$ 0,00 

 R$ 6,10 R$ 3.050,00 

R$ 5,41 R$ 0,00 
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144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira 
Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 
 

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira 
Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
de comprimento. 

 
146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste base 
medindo no mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima 
de 8,5 cm; capacidade para
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação de 
no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste base 
medindo no mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 1 
(um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

 
 

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 
de ajuste de profundidade em até 
250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento antiferrugem. 
Caixa com 5.000 und. 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 
Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
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Grafite fino polymer técnico para lapiseira 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 

possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 

203344 Tubo 0 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e 
deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando 
a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 

232155 Tubo 0 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste base 
medindo no mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima 
de 8,5 cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação de 
no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 20 

Grampeador tipo mesa tamanho 

pintura metálica, 
capacidade grampo 26/6, com haste base 
medindo no mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra 
defeitos de fabricação de no mínimo 1 
(um) ano, claramente expressa na 

oduto. 

288921 Un 0 

Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em escala 
de ajuste de profundidade em até 

29262 Un 20 

Grampo p/ grampeador 23/15 
material metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 0 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento antiferrugem. 

290525 Cx 20 

Grampo p/ grampeador 23/20 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 0 

Grampo p/ grampeador 23/24 
metal, tratamento 

superficial galvanizado/cobreado, 
304196 Cx 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 4,42 R$ 0,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

 R$ 32,00 R$ 640,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

 R$ 42,93 R$ 858,60 

R$ 9,44 R$ 0,00 

 R$ 5,86 R$ 117,20 

R$ 8,89 R$ 0,00 

R$ 18,10 R$ 0,00 
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tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

 
153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, 
material corpo madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato 
material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa com 
144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

157 

Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 
 

 
158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata 
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, numeradas de 1 
a 200. 
 

 
160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 330, 
largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura folhas 
54g/m². 
 

161 

Livro ata 
Requisitos: com 50 folhas  
dura, vertical, cor preto, folhas internas 
em papel off-set 56g/m2, numeradas de 1 
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tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, 
material corpo madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, 
material carga grafite), caixa com 50 

280065 Cx 2 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa com 

272347 Cx 0 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
superior a Pentel. Caixa com 12 

205207 Cx 0 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
superior a Pentel. Caixa com 12 

289375 Cx 0 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de carga, 
com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 

Pentel. Caixa com 12 

252587 Cx 0 

Requisitos: com 100 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 10 

Requisitos: com 200 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, numeradas de 1 
424372 Un 0 

Requisitos: material papel off-set, 
folhas 100, comprimento 330, 

largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, gramatura folhas 

150058 Un 5 

Requisitos: com 50 folhas  pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas 

set 56g/m2, numeradas de 1 

200690 Un 0 
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R$ 9,50 R$ 19,00 

R$ 17,93 R$ 0,00 

R$ 83,18 R$ 0,00 

R$ 87,57 R$ 0,00 

R$ 91,57 R$ 0,00 

 R$ 18,80 R$ 188,00 

R$ 33,75 R$ 0,00 

R$ 13,76 R$ 68,80 

R$ 9,50 R$ 0,00 
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a 50. 
 

 
162 

Marcador de páginas diversas, adesivos 
flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas 
Post-it, pacote com 5 unidades.
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos: 
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos de 
áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD-R (gravável).
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 
manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 
2 anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case.

169 Papel A3 
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Marcador de páginas diversas, adesivos 

Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas 
unidades. 

397768 Pct 5 

R (gravável). 

A. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 

documentos,  e 

D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) ou 
80 min. (1hora e 20 min) em arquivos de 

E. Revestimento Scratch Guard protege 
contra arranhões e evita poeira e 

vação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo armazenamento. 

260390 Un 0 

R (gravável). 

a. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege 

es e evita poeira e 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 0 

Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

265833 Un 0 

Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

265833 Un 0 

Requisitos: (umectante para os dedos, 
material tampa 

plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 
2 anos, características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 0 

RW, regravável 4.7gb, 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case. 

150458 Un 0 

414856 Resma 0 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 15,00 R$ 75,00 

R$ 1,89 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 45,50 R$ 0,00 

R$ 3,00 R$ 0,00 

R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 46,89 R$ 0,00 
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Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
MM, 75g /M2 , cor branca. Resma com 
500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm;
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

 
173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote 
com 50 folhas 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora Designjet 
HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP universal; 
dimensões 91,4 cm x 30,5 m. Referência 
HP Q1413A ou similar. 

178 

Papel Coated para impressora Designjet 
HP t1100ps.   
Requisitos: gramatura Extra HP universal; 
dimensões 914 cm x 30m. Referência HP 
Q1413A ou similar. 

179 

Papel Coated Paper para impressora 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou similar.

180 

Papel Filme Fosco para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
gramatura 160 g/m². Referência HP 
51642B ou similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
(high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar.
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Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
MM, 75g /M2 , cor branca. Resma com 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

Requisitos: apropriado para cópias 
impressão a laser; cor 

azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 0 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 100 

Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

250359 Pct 0 

Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote 250359 Pct 0 

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 278461 Rolo 0 

Papel Coated para impressora Designjet 

Requisitos: gramatura Extra HP universal; 
dimensões 91,4 cm x 30,5 m. Referência 

 

965 Rolo 0 

Papel Coated para impressora Designjet 

Requisitos: gramatura Extra HP universal; 
dimensões 914 cm x 30m. Referência HP 

965 Rolo 0 

Papel Coated Paper para impressora HP 

Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 
m (42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m². 
Referência HP C6567B ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Filme Fosco para impressora HP 

Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 m; 
gramatura 160 g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico universal alto-brilho 

Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 
m. Referência Q1430A ou similar. 

965 Rolo 0 
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R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

R$ 33,02 R$ 0,00 

 R$ 33,02 R$ 3.302,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 18,63 R$ 0,00 

R$ 41,10 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 
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182 
Papel fotográfico acetinado profissional.
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. 
Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy.
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. 
Pacote c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m 
(42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar.

186 
Papel kraft puro natural para embalagem.  
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 
80cm x 150 m. 

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A ou similar.

188 

Papel Universal High-gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High-gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m 
(42 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar.

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa 
com 50 folhas. 

191 

Papel vergê 
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. 
Caixa com 50 folhas. 
 

192 

Papel vergê 
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   210 
x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 
ft); gramatura 167 g/m². Referência HP 
Q1736A ou similar. 
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos: pacote com 50 folhas.
 

195 
Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; 
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Papel fotográfico acetinado profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. 
Referência HP Q8759A ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel fotográfico high glossy. 
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², acabamento 
brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. 

965 Pct 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel Heavyweight Coated Paper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m 

in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar. 

965 Rolo 0 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 965 Rolo 0 

brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 
m; referência HP Q8835A ou similar. 

965 Rolo 0 

gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 

dimensões 914 mm x 30.5 m 
(36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 0 

gloss photopaper 
para impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m 

100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1428A ou similar. 

965 Rolo 0 

Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa 237564 Cx 5 

Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. 
237564 Cx 3 

Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   210 
x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 3 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 
ft); gramatura 167 g/m². Referência HP 

965 Rolo 0 

Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas. 965 Pct 0 

Papel vegetal para impressora HP 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; 
965 Rolo 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 1.900,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 1.624,50 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 3.003,50 R$ 0,00 

R$ 1.152,50 R$ 0,00 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 104,40 

R$ 20,88 R$ 62,64 

R$ 20,88 R$ 62,64 

R$ 3.170,00 R$ 0,00 

R$ 42,00 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 



Fl 0572 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

gramatura 90 g/m². 
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; 
gramatura 75 g/m². 
 

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 
107cm x 50 m; 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 cinza.
 

 
203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 
4 parafusos. 
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura 
revestida em plástico na cor preta, com 
100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 
mm. 
 

205 

Pasta catálogo 
Requisitos: clear book 40 plástico, 
transparente cristal. 
 

206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e 
com abas - 347 x 234 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”.
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”.
Requisitos: material plástico, 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 unidades.
 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor azul; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta
personalizável no dorso
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
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Papel Sulfite Ploter para impressora HP 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; 965 Rolo 0 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP 

Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 
965 Rolo 0 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 965 Rolo 0 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 azul. 
138282 

Un 0 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 0 

Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , porta 

com 50 sacos plásticos 0,12mm, 
283074 Un 10 

Requisitos: com visor externo, capa dura 
revestida em plástico na cor preta, com 
100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 

335273 Un 0 

Requisitos: clear book 40 plástico, 
138282 Un 0 

Requisitos: transparente com elástico e 
347 x 234 mm. 

138282 Un 10 

documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 4 

documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

138282 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 621,99 R$ 0,00 

R$ 983,50 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

R$ 12,00 R$ 0,00 

 R$ 14,80 R$ 148,00 

R$ 14,90 R$ 0,00 

R$ 21,00 R$ 0,00 

 R$ 6,61 R$ 66,10 

R$ 10,80 R$ 43,20 

R$ 10,80 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 
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210 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta
personalizável no dorso e bolso 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor preta; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta
personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões
310 x 240 x 20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 
unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 
unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou 
poliestireno, cor fumê, espessura mínima 
3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral e na base.
 

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 
cm, pacote com 10 unidades. Cor Branco.

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und
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Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor preta; acompanha grampo 
plástico com fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso interno 

contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 0 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd e 
etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões aprox. 

138282 Un 0 

Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias. 

138282 Un 0 

Requisitos: em plástico polipropileno 
c/ 12 divisórias. 

138282 Un 0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 138282 Pct 30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 138282 

Pct 
30 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 138282 

Pct 
0 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 138282 

Pct 
30 

Pasta com aba e elástico 
138282 Un 30 

Requisitos: com 08 divisões, 138282 Un 0 

Requisitos: confeccionada em acrílico ou 
poliestireno, cor fumê, espessura mínima 

dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral e na base. 

287306 Un 10 

Requisitos: para sobremesa tamanho 15 
cm, pacote com 10 unidades. Cor Branco. 

364463 Pct 0 

 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und 

267601 Cx 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 17,00 R$ 0,00 

R$ 88,44 R$ 0,00 

R$ 19,87 R$ 0,00 

 R$ 18,50 R$ 555,00 

 R$ 18,50 R$ 555,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

R$ 18,50 R$ 0,00 

 R$ 18,50 R$ 555,00 

 R$ 4,15 R$ 124,50 

R$ 25,00 R$ 0,00 

 R$ 15,68 R$ 156,80 

R$ 3,15 R$ 0,00 

R$ 7,00 R$ 0,00 
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226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor preta. Caixa com 12 Unidades.
 

235 

Pincel marcador para quadro branco
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve 
potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega 
do produto; cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
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Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

267595 Cx 0 

 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 0 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und. 203980 Cx 0 

 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 267600 Cx 0 

 
mm. Caixa com 12 und 267598 Cx 0 

 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und 267599 Cx 0 

 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und 54674 Cx 0 

marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor azul. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor preta. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 30 

Pincel marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores 
mais intensas; dura 6 h destampado sem 
secar; cor vermelha Caixa com 12 

114456 Cx 30 

21806 Un 0 

12 v. 21806 Un 0 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega 
do produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 0 

Requisitos: recarregável; tamanho AAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 

21806 Cartela 20 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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R$ 4,00 R$ 0,00 

R$ 4,80 R$ 0,00 

R$ 4,15 R$ 0,00 

R$ 5,21 R$ 0,00 

R$ 6,27 R$ 0,00 

R$ 10,71 R$ 0,00 

R$ 21,52 R$ 0,00 

 R$ 25,30 R$ 759,00 

 R$ 25,30 R$ 759,00 

 R$ 25,30 R$ 759,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 8,54 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 9,00 R$ 0,00 

 R$ 46,71 R$ 934,20 
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produto; cartela com 04 unidades.
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega 
do produto; cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 
(Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso in
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência a 
choques; 
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma porta 
USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 
(Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso;
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência a 
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produto; cartela com 04 unidades. 

Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega 
do produto; cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 0 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 

prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 0 

Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 0 

de memória flash 4 GB USB 2.0 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência a 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C 

basta conectar a uma porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 

do uso intenso; 
estrutura de borracha 

áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência a 

151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 9,00 R$ 0,00 

R$ 29,00 R$ 0,00 

R$ 18,61 R$ 0,00 

R$ 25,43 R$ 0,00 

R$ 33,34 R$ 0,00 
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choques; 
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazen
para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma porta 
USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de 
danos derivados do uso intenso;
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alto poder de resistência a 
choques; 
Capacidade – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° 
Temperatura de armazenamento:
para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões
danos derivados do uso intenso;
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alta resistência a choques;
Capacidade – 32 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a porta 
USB; 
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Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C 

basta conectar a uma porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência a 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C 

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

151033 Un 0 

Unidade de memória flash 32 GB USB 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 10 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou 
danos derivados do uso intenso; 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

tura de armazenamento: -20°C 

basta conectar a porta 

151033 Un 0 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 51,00 R$ 0,00 

R$ 75,92 R$ 0,00 



     Fl 0577 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
2.0. 
- Simplicidade - basta conectar na porta 
USB; 
- Praticidade - invólucro resistente com 
laço de corda sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 
0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
60°C (de -32°F a 140°F); 
de armazenamento - de 
-4°F a 185°F); 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 
Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 
228x65x90. 
 

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha 
presilha tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, pacote 
com 100 unidades. 

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco 
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5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 

Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

flash 64 GB USB 

sistema com porta USB 2.0; 
taxas de transferência de 

dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 

basta conectar na porta 

invólucro resistente com 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 

Temperaturas de operação - de 0°C a 
32°F a 140°F); - Temperaturas 

de -20°C a 85°C (de 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, 

Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

151033 Un 20 

Porta objetos conjugado 
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 

234401 Un 0 

Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha 
presilha tipo jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 100 

Requisitos: escala em centímetros com 
subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 0 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 0 

Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, pacote 

290725 Pct 3 

Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco 
94862 Un 0 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

 R$ 137,00 R$ 2.740,00 

R$ 24,80 R$ 0,00 

 R$ 1,53 R$ 153,00 

R$ 9,49 R$ 0,00 

R$ 40,40 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 60,00 

R$ 41,00 R$ 0,00 
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adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo colher, 
pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 
cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas 
finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em 
Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
– Pacote com 1000 unidades

262 Refil para purificador libel

263 Tinta para carimbo azul 

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas as 
faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 
(quinhentas) folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.
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mm. 

Requisitos: material plástico, tipo colher, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

Requisitos: material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 0 

Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 21 

283560 Un 10 

Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas 283049 Un 0 

Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 

150500 Un 0 

Requisitos: com Chave e Fechadura em 
Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

150261 Un 0 

Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
Pacote com 1000 unidades 

5240 Pct 30 

Refil para purificador libel 357298 Un 0 

 284649 Un 0 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 0 
Bandeja dupla para papel 
Requisitos: entrada e saída de 233418 Un 5 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas as 
faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 

965 Resma 100 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

405483 Un 100 

Requisitos: couche sortidos Dimensões 
50 x 60, pacote com 40 folhas. 

328309 
 

Pct 0 

Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, azul, fita de sinalização. 

419722 
 

Un 0 

Requisitos: para demarcacação de solo, 
50mm/30m, vermelha, fita de sinalização. 

406728 
 

Un 0 

Requisitos: para  pistola de cola quente. 
284808 un 0 

Requisitos: para crachá. 
376001 un 100 

Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm. 
45772 un 0 

Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 0 

Requisitos:  crepe 48mmx50m. 
391988 un 0 
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R$ 13,00 R$ 0,00 

R$ 13,00 R$ 0,00 

 R$ 23,80 R$ 238,00 

R$ 10,87 R$ 0,00 

R$ 57,46 R$ 0,00 

R$ 66,00 R$ 0,00 

 R$ 17,50 R$ 525,00 

R$ 31,98 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 3,70 R$ 0,00 

R$ 24,89 R$ 124,45 

 R$ 19,29 R$ 1.929,00 

 R$ 1,10 R$ 110,00 

R$ 33,07 R$ 0,00 

R$ 15,00 R$ 0,00 

R$ 20,88 R$ 0,00 

R$ 1,50 R$ 0,00 

 R$ 1,72 R$ 172,00 

R$ 11,50 R$ 0,00 

R$ 7,98 R$ 0,00 

R$ 5,54 R$ 0,00 
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276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 
50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar 
até 100 folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de 
até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena 
und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, 
na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna aproximadamente 
85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 
Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, pacote 
com 12 unidades 
 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, pacote 
com 27 unidades 
 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com
folhas 
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Requisitos:  dupla face 18mmx30m. 
19178 un 0 

Requisitos: dupla face 25mmx30m. 
283749 un 0 

Requisitos:  durex transparente 19 mm x 279045 un 0 

Requisitos:  transparente 45mm x 45m 
19178 un 0 

343228 un 0 

Requisitos: com capacidade para perfurar 239463 un 0 

Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul 
397971 un 0 

Requisitos: caixa com 50 und. 
298524 cx 0 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 0 
Aplicador de fita adesiva 
Requisitos:  com capacidade para fitas de 45772 un 0 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com três compartimentos 

203500 un 0 

 150717 un 0 
Caneta marcador permanente 

107450 un 5 

Caneta marcador permanente 
107450 un 5 

marcador permanente 
Requisitos:  cor vermelha 

107450 un 5 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 
150572 cx 0 

Requisitos:  largo caixa com 10 und 
150572 cx 10 

Requisitos: para encadernação nº 14mm, 
na cor preta, fabricado em PVC 
semirrígido, encaderna aproximadamente 
85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

150974 pct 0 

Organizador de gavetas 
150278 un 0 

Espiral plástico para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, pacote 150974 pct 0 

Espiral para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 

rígido PVC  33 mm, pacote 232042 pct 0 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 203550 cx 0 

Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 100 

358557 cx 0 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 5,90 R$ 0,00 

R$ 9,99 R$ 0,00 

R$ 1,06 R$ 0,00 

R$ 3,08 R$ 0,00 

R$ 41,90 R$ 0,00 

R$ 81,00 R$ 0,00 

R$ 10,99 R$ 0,00 

R$ 1,61 R$ 0,00 

R$ 6,96 R$ 0,00 

R$ 22,33 R$ 0,00 

R$ 30,62 R$ 0,00 

R$ 15,64 R$ 0,00 

R$ 2,00 R$ 10,00 

R$ 1,00 R$ 5,00 

R$ 1,00 R$ 5,00 

R$ 1,29 R$ 0,00 

 R$ 1,85 R$ 18,50 

R$ 12,88 R$ 0,00 

R$ 19,76 R$ 0,00 

R$ 18,90 R$ 0,00 

R$ 18,95 R$ 0,00 

R$ 20,00 R$ 0,00 

R$ 34,99 R$ 0,00 
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299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 
gr 
 

304 

Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo 
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL
 

307 

Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 
25 und 
 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas
 

310 
 
Pistola de cola quente 
 

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 

Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa 
dura 
 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
 

1.2.19. Órgão Participante

ESTADO

I 
T 
E 
M 

ESPECIFICAÇÃO

1 
Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 
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Requisitos:  rolo com 100 mts 
220986 mt 1 

Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
 

230234 un 0 

30 cm 203205 un 20 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 10 

Requisitos:  para uso geral tubo com 50 
60631 Tb 0 

Requisitos:  com folhas pautadas capa 
414986 un 0 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 0 
 

Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL 203284 un 0 

Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 
32492 cx 0 

303971 un 30 
Transparência para Retroprojetor 
Requisitos:   caixa com 50 folhas 299426 cx 0 

86 un 0 

para grampeador 
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 

203138 cx 0 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com um compartimento 272739 un 0 

Requisitos:   com folhas pautadas capa 
68500 un 0 

Requisitos:  zebrada preta e amarela 129062 un 50 

 
 
 

 
 
 

1.2.19. Órgão Participante 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO – EME – UASG 160085

ESPECIFICAÇÃO 
CAT 
MAT 

UN 
Q 
T 
D 

Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 

367439 Rl 50 
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R$ 95,44 R$ 95,44 

R$ 5,53 R$ 0,00 

 R$ 1,50 R$ 30,00 

 R$ 2,80 R$ 28,00 

R$ 11,88 R$ 0,00 

R$ 3,76 R$ 0,00 

R$ 1,66 R$ 0,00 

R$ 2,70 R$ 0,00 

R$ 2,58 R$ 0,00 

 R$ 0,84 R$ 25,20 

R$ 55,50 R$ 0,00 

R$ 66,96 R$ 0,00 

R$ 15,36 R$ 0,00 

R$ 8,00 R$ 0,00 

R$ 4,48 R$ 0,00 

 R$ 9,88 R$ 494,00 

R$ 38.132,78 

UASG 160085 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 8,18 R$ 409,00 
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1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, 
aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação 
máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
56g/m² - 150 x 198mm).

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
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1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do COTER 
ou demais participantes e ano, 
formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

150050 Un 600 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

32492 Cx 50 

Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, 
comprimento 15 cm, largura 6 cm, 

material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

240962 Un 100 

 
Requisitos: com depósito. 

230828 Un 100 

Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação 
aparelho eletroeletrônico. 

234354 Un 50 

V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 unidades 

53171 Cartela 30 

Requisitos: não recarregável, tipo 
3 v, aplicação 

máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

313931 Un 100 

Requisitos: 9V, 300mAh. 
333185 Un 40 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 20 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 20 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 

150 x 198mm). 
94862 Bl 200 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas. 

94862 Bl 150 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 102 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 

94862 Bl 400 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 54,45 R$ 32.670,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 5,50 R$ 275,00 

R$ 4,54 R$ 454,00 

R$ 1,70 R$ 170,00 

R$ 9,31 R$ 465,50 

R$ 5,77 R$ 173,10 

R$ 2,42 R$ 242,00 

R$ 24,75 R$ 990,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 25,00 R$ 500,00 

R$ 11,39 R$ 2.278,00 

R$ 11,39 R$ 1.708,50 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 
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embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
102 x 148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde
aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 
tipo Acrimet 

25 
Bobina para plastificação de polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa 

27 

Borracha apagadora de escrita 
(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 
de números. Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 
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embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

94862 Bl 500 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 

148 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 400 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 
38 x 50 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 400 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 
76 x 76 mm; prazo de validade não 
inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 500 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, 94897 Bl 200 

Bobina para plastificação de polaseal  
Requisitos: medindo 23cm x 60m. 

96175 Bob 50 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-
mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

258297 Un 500 

Borracha apagadora de escrita 

Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
7,30mm azul e vermelha. 

232561 Un 500 

 200715 Un 400 
Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar 
com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial 

Sua configuração 
permite a regulagem da quantidade de 
repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem 
como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, com o 

346548 Un 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 11,64 R$ 5.820,00 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 

R$ 11,39 R$ 4.556,00 

R$ 11,39 R$ 5.695,00 

R$ 15,93 R$ 3.186,00 

R$ 39,17 R$ 1.958,50 

R$ 2,52 R$ 1.260,00 

R$ 1,14 R$ 570,00 

R$ 1,00 R$ 400,00 

R$ 140,00 R$ 2.100,00 
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nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 
morto). 
 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto).
 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.
 

37 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
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nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 150 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 150 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo 

71404 Un 150 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 150 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 
130 x 250 x 350mm, cor vermelha, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

71404 Un 150 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, 

rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 

ra de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta esferográfica preta.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 

resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

32859 Cx 100 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, 
com secagem rápida evitando 
borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 

32859 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 3,00 R$ 450,00 

R$ 3,00 R$ 450,00 

R$ 3,00 R$ 450,00 

R$ 3,00 R$ 450,00 

R$ 3,00 R$ 450,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 
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proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel 
na cor preta 
Requisitos: caixa com 

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades..

44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

proporcionando conforto no manejo; 
orifício respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 
Caneta escrita fina com tinta em gel 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 100 

Caneta escrita fina com tinta em gel 

Requisitos: caixa com 12 unidades. 
32859 Cx 100 

Requisitos:  base d’água. 
279255 Un 100 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 

e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx 50 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona conforto 
e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que 
permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 
cm, caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 55,00 R$ 5.500,00 

R$ 6,19 R$ 619,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 

R$ 23,00 R$ 1.150,00 
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46 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 

47 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 

48 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades.
 

49 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
verde, aplicação retroprojetor. Caixa 
com 12 unidades. 
 

50 

Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
impressora ZEBRA). 
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.
 

52 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297.
 

53 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de 
A4, cor preta, formato 210 x 297.
 

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 
jato de tinta. Caixa com 500 unidades.
 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 
USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato 
branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 
polímero de n-vinilpirolidona e 
estearato de sódio - não dissolvido em 
álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 
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Requisitos: material plástico, cor carga 
azul, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 20 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 
preta, aplicação retroprojetor. Caixa 

279506 Cx 0 

 
Requisitos: material plástico, cor carga 
vermelha, aplicação retroprojetor. 
Caixa com 12 unidades. 

279506 Cx 20 

 
plástico, cor carga 

verde, aplicação retroprojetor. Caixa 279506 Cx 20 

Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id-Card) (para 

 
94676 Un 2.000 

Requisitos: com capa. 228486 Un 300 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor incolor, formato 210 x 297. 

278728 Un 5.000 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo 
A4, cor preta, formato 210 x 297. 

278728 Un 5.000 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 
180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; 
compatível com impressoras laser e 

tinta. Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 20 

Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 50 

Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e 94943 Un 20 

 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. 
Composição polivinil acetato - pva, cor 
branca, aplicação escolar, característi-
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

39371 Tubo 200 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, 

vinilpirolidona e 
não dissolvido em 

álcool, para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para 
baixo, a cola não se desprende e não 

292447 Tubo 200 
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Rubrica: 
___________ 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 0,00 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 19,28 R$ 385,60 

R$ 14,00 R$ 28.000,00 

R$ 3,68 R$ 1.104,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 1,00 R$ 5.000,00 

R$ 127,30 R$ 2.546,00 

R$ 29,90 R$ 1.495,00 

R$ 310,00 R$ 6.200,00 

R$ 3,40 R$ 680,00 

R$ 3,34 R$ 668,00 
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cai da base. Adesivo preso à base.
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. Tubo com 
40gr. 
 

60 

 Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, 
aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
dade para no mínimo 200ml norma 
ABNT. Pacote com 100 unidades.
 

65 

Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação 
Pote c/ 24 Unidades. 
 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und.

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades 

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material 
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base. Adesivo preso à base. 

Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, 
atóxica, com regulagem de altura, 
tubo com 40 g, com tampa hermética, 
com data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. Tubo com 

292747 Tubo 200 

Cola instantânea liquida 5g  
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição 
química à base de cianoacrilato, 

instantânea metal, 
. Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 Bisnaga 100 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr. 343637 Bisnaga 80 

Requisitos: material à base d’água, 
inodoro, atóxico, 

aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

201129 Frasco 100 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco 
leitoso, capacidade para no mínimo 
50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

397763 Pct 1.000 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-
dade para no mínimo 200ml norma 

Pacote com 100 unidades. 
314080 Pct 3.000 

Requisitos: com Etiqueta Identificação 
 

284067 
 

Pote 100 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
100 unidades. 

384359 Cx 20 

Requisitos: tamanho 0, material metal 
formato paralelo, caixa com 100 und. 

271775 Cx 100 

Requisitos: tamanho 1, material metal, 
caixa com 100 

271781 Cx 100 

Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

272503 Cx 100 

Requisitos: tamanho 2, material metal, 
caixa com 100 

271782 Cx 100 

Requisitos: tamanho 2/0, material 
271776 Cx 100 
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R$ 3,34 R$ 668,00 

R$ 10,00 R$ 1.000,00 

R$ 17,79 R$ 1.423,20 

R$ 3,18 R$ 318,00 

R$ 2,00 R$ 2.000,00 

R$ 5,07 R$ 15.210,00 

R$ 90,17 R$ 9.017,00 

R$ 2,15 R$ 43,00 

R$ 2,66 R$ 266,00 

R$ 5,92 R$ 592,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 6,58 R$ 658,00 

R$ 3,90 R$ 390,00 
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metal, formato paralelo 
100 unidades. 

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo 
100 unidades. 

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material metal, 
formato paralelo - caixa com 100 
unidades. 
 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo 
unidades. 
 
 

78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome d
 
 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com
impressão UV e nome d
 

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 
em polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo
maior durabilidade e filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 
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metal, formato paralelo - caixa com 

Requisitos: tamanho 3, material metal, 
caixa com 100 

272519 Cx 100 

Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 

271777 Cx 100 

Requisitos: tamanho 4, material metal, 
caixa com 100 272520 Cx 100 

Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271778 Cx 100 

Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 

271780 Cx 100 

Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 25 

271779 Cx 100 

em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

412084 Un 100 

em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com 
impressão UV e nome do Órgão. 

324606 Un 50 

Requisitos: carvão ativado com prata 
coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho 

atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de 
reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua 
espessura, conferindo-lhe assim uma 

filtro de carvão 
ativado, que pelo processo de 
adsorção reduz cloro, odores e 
sabores estranhos à água. Este 
carvão é impregnado com prata 

38156 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 2,34 R$ 234,00 

R$ 3,50 R$ 350,00 

R$ 1,85 R$ 185,00 

R$ 3,98 R$ 398,00 

R$ 4,48 R$ 448,00 

R$ 8,00 R$ 800,00 

R$ 35,71 R$ 3.571,00 

R$ 30,48 R$ 1.524,00 

R$ 169,91 R$ 8.495,50 
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coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 
plástico personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega.
 

81 

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 
250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.
 

83 

Envelope de papel branco para 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades
 

84 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.
 

85 

Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.
 

86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades.
 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 
12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades.
 

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 
17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades.
 

91 
Espiral plástico para encadernação Ø 
20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em 
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coloidal cuja ação bacteriostática inibe 
a proliferação de microrganismos em 
seu interior; embalado em saco 

personalizado e lacrado, junto 
com cartela de instruções para troca 
do mesmo. Validade não inferior a 1 
(um) ano no ato de entrega. 

Envelope comercial 75 gr  
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 

150881 Cx 10 

Envelope saco kraft natural. 
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 324 
mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

Envelope de papel branco para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
caixa com 100 unidades 

150881 Cx 10 

Envelope branco com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 10 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 10 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto de 
polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 

50, pacote com 100 
150974 Pct 30 

Espiral plástico para encadernação Ø 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 Unidades. 

150974 Pct 30 

Espiral plástico para encadernação Ø 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 50 unidades. 

150974 Pct 30 

plástico para encadernação Ø 

Requisitos: cor preta; fabricado em 
150974 Pct 30 
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R$ 40,99 R$ 409,90 

R$ 37,50 R$ 375,00 

R$ 39,77 R$ 397,70 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 89,19 R$ 891,90 

R$ 70,00 R$ 700,00 

R$ 16,00 R$ 480,00 

R$ 16,17 R$ 485,10 

R$ 16,79 R$ 503,70 

R$ 18,89 R$ 566,70 
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PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades.
 

92 

Espiral plástico para encadernação, 
23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta
com 60 unidades. 

93 

Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 
com 100 unidades. 
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e encaixe 
por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 
aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 
 

96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.
 

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 
folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).
 

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  
p/ folha)  
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
x 297mm). 
 
 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  
p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 
folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
Requisitos: qualidade foto medindo 
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PVC semirrígido; encaderna aprox. 85 
fls de 75 g/m²; comprimento de 33 cm. 
Pacote com 70 unidades. 

Espiral plástico para encadernação, 

300 mm, cor preta, Pacote 
150974 Pct 30 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote 
contendo peso líquido de 25g. Pacote 150573 Pct 50 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 8 mm em aço 
com tratamento galvanizado e encaixe 

132675 Un 150 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em 
aço com tratamento galvanizado e 

 

313751 Un 150 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

132675 Un 50 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ 

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 50 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 30 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 400 Cx 30 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas (210 
400 Cx 30 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  

Requisitos: caixa com 100 folhas 400 Cx 30 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 400 Cx 30 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd 
Requisitos: qualidade foto medindo 

282157 Cx 30 
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R$ 18,89 R$ 566,70 

R$ 1,24 R$ 62,00 

R$ 8,00 R$ 1.200,00 

R$ 9,60 R$ 1.440,00 

R$ 14,19 R$ 709,50 

R$ 56,06 R$ 2.803,00 

R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 56,06 R$ 1.681,80 

R$ 29,95 R$ 898,50 
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115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, 
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas.
 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso).
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 
bege, aplicação multiuso).
 

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 
50 m. 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul

119 Fita em cetim 
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115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 30 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta 
qualidade; cor preta; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

400 Rl 30 

Requisitos: material papel, cor branca, 
medindo 46,56mm x 77,79mm, 
formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 30 

Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 
63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

400 Cx 30 

 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 
101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa 
c/ 100 folhas contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 30 

Extrator de grampo tipo espátula, 
Requisitos: comprimento 15 cm, 
largura 2 cm,  em aço. 

278811 Un 200 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 

monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278973 Un 200 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor 
bege, aplicação multiuso). 

278968 Un 0 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

278991 Un 100 

Requisitos: transparente, de 12mm x 279105 Un 100 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
279037 Un 100 

Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.  

333266 Rl 300 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. 
279989 Un 150 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 50 

face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

378578 Rolo 50 

384818 Rolo 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 16,50 R$ 495,00 

R$ 20,00 R$ 600,00 

R$ 35,28 R$ 1.058,40 

R$ 35,28 R$ 1.058,40 

R$ 51,40 R$ 1.542,00 

R$ 2,00 R$ 400,00 

R$ 13,90 R$ 2.780,00 

R$ 5,50 R$ 0,00 

R$ 3,10 R$ 310,00 

R$ 3,40 R$ 340,00 

R$ 2,50 R$ 250,00 

R$ 12,98 R$ 3.894,00 

R$ 7,91 R$ 1.186,50 

R$ 5,33 R$ 266,50 

R$ 2,89 R$ 144,50 

R$ 12,87 R$ 643,50 
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Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.
 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother mod. PT 1750 e 1830.
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 
 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
de 22mm x10m. 

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura 
e liner vermelho – medida 
09mmx20m. 

129 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado verde – medida de 
12mmx30m 

130 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado azul – medida de 
12mmx30m 

131 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado preto – medida de 
12mmx30m. 
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Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 50 

Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

384818 Rolo 50 

Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.  

384818 Rolo 50 

Requisitos: de 12mm x 33 metros. 279205 Rolo 200 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 
mm (½") x  8 m, preto sobre branco 

Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 

mod. PT 1750 e 1830. 

439791 Un 70 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-241). 
Requisitos: original do fabricante do 
equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 

330609 Un 80 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-
orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa 
resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte 

279066 Un 150 

Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida 

27902 Un 80 

de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura 

medida 
41474 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno 
medida de 

429675 Un 50 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 12,87 R$ 643,50 

R$ 12,87 R$ 643,50 

R$ 10,55 R$ 527,50 

R$ 9,38 R$ 1.876,00 

R$ 99,60 R$ 6.972,00 

R$ 99,00 R$ 7.920,00 

R$ 3,17 R$ 475,50 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 29,43 R$ 1.471,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 
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132 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado branco – 
12mmx30m. 

133 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado vermelho 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno 
bi-orientado amarelo –
12mmx30m. 

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 
mm x 40 m – resistência a caloria 150 
a 30º de caloria. 
 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 
Cor Branco.  

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 
branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 
excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; fácil
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
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Requisitos: de filme de polipropileno 
 medida de 

429675 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno 
orientado vermelho – medida de 

429675 Un 50 

Requisitos: de filme de polipropileno 
– medida de 

429675 Un 50 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
418679 Un 100 

transparente tipo durex 
320 celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 

resistência a caloria 150 
289017 Rolo 80 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 10 

Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

223533 Un 1.000 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo. 

231531 Un 300 

Requisitos: Pacote com 50 Unidades. 304509 Pct 100 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
confeccionado com papel suave, 

de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa 

224570 Pct 1.000 

Guardanapo de papel pequeno.  
Características: Guardanapo em papel 
gofrado; 100% celulose virgem; folha 
simples de alta qualidade que possui 

absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 
50 folhas, medindo aproximadamente 

280755 Pct 2.000 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

232402 Tb 200 

fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 

203344 Tubo 200 
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R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 0,97 R$ 48,50 

R$ 74,63 R$ 7.463,00 

R$ 2,10 R$ 168,00 

R$ 259,90 R$ 2.599,00 

R$ 3,00 R$ 3.000,00 

R$ 115,93 R$ 34.779,00 

R$ 10,37 R$ 1.037,00 

R$ 7,36 R$ 7.360,00 

R$ 6,10 R$ 12.200,00 

R$ 5,41 R$ 1.082,00 

R$ 4,42 R$ 884,00 



     Fl 0593 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 
 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 
comprimento. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de f
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
 

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 
do produto. 

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em 
escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 

Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 Grampo p/ grampeador 23/24
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com tampa eficiente que não abre na 
bolsa e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil 
de apagar; resistente; embalagem 
com tampa eficiente que não abre na 

e deve possui dosador que 
facilita a colocação da mina na 
lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de 

232155 Tubo 200 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
capacidade grampo 26/6, 

com haste base medindo no mínimo 
19 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no 
mínimo 30 folhas simultaneamente. 
Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

288921 Un 200 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 
13 cm, em aço inox; estrutura do 
estojo de alojamento dos grampos em 
aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na embalagem 

288921 Un 100 

 
Requisitos: capacidade para grampear 
até 160 folhas com um trilho em 
escala de ajuste de profundidade em 

29262 Un 50 

Grampo p/ grampeador 23/15 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 unidades. 

242181 Cx 50 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª 
qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

290525 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/20 
Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

290404 Cx 50 

Grampo p/ grampeador 23/24 304196 Cx 50 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 5,50 R$ 1.100,00 

R$ 32,00 R$ 6.400,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 42,93 R$ 2.146,50 

R$ 9,44 R$ 472,00 

R$ 5,86 R$ 293,00 

R$ 8,89 R$ 444,50 

R$ 18,10 R$ 905,00 
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Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa 
com 144 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades.
 

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-
numeradas tipograficamente de 1 a 
100. 
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-
numeradas de 1 a 200.
 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 
330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m².
 

161 Livro ata  
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Requisitos: material metal, tratamento 
superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, 
diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 1.000 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa 

272347 Cx 1.000 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
borracha para apagar na parte 

superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 200 

com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 200 

Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte 
superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e 
acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. 
Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 200 

Requisitos: com 100 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 

200692 Un 50 

com 200 folhas pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 

-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

424372 Un 50 

Requisitos: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 

largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa 
papelão, gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 20 

200690 Un 50 
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R$ 9,50 R$ 9.500,00 

R$ 17,93 R$ 17.930,00 

R$ 83,18 R$ 16.636,00 

R$ 87,57 R$ 17.514,00 

R$ 91,57 R$ 18.314,00 

R$ 18,80 R$ 940,00 

R$ 33,75 R$ 1.687,50 

R$ 13,76 R$ 275,20 

R$ 9,50 R$ 475,00 
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Requisitos: com 50 folhas  pautado, 
capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-
numeradas de 1 a 50.
 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 
folhas Post-it, pacote com 5 unidades.
 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção e 
deterioração após longo 
armazenamento. 
 

164 

Mídia de disco DVD-R (gravável).
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 
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Requisitos: com 50 folhas  pautado, 
vertical, cor preto, folhas 

-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 50. 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores  
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 

it, pacote com 5 unidades. 
397768 Pct 200 

R (gravável). 

A. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas 
para computadores, documentos,  e 

tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos 
(dados ou músicas no formato MP3) 
ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

F. Material de gravação altamente 
vel e resiste à corrupção e 

deterioração após longo 

260390 Un 500 

R (gravável). 

a. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, 
programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

G. Material de gravação altamente 
confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo 

254392 Un 500 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 100 

 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.  

265833 Un 100 

Requisitos: (umectante para os dedos, 
material base plástico, material tampa 
plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo 
para aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, características 

245461 Un 50 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 15,00 R$ 3.000,00 

R$ 1,89 R$ 945,00 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 45,50 R$ 4.550,00 

R$ 45,50 R$ 4.550,00 

R$ 3,00 R$ 150,00 
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adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case.

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca.
com 500 folhas 

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 
50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
25m x 0,45m. 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.  
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps.
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou
similar. 

180 
Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps.
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adicionais não contém glicerina e não 

RW, regravável 4.7gb, 
Requisitos: velocidade 4x, embalagem 
capa de acrílico slim case. 

150458 Un 500 

Papel alcalino, 297MM, 
420 MM, 75g /M2 , cor branca. Resma 

414856 Resma 50 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
amarela; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
verde; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 50 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor 
branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

226606 Resma 5.000 

Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote com 

250359 Pct 100 

Requisitos: couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct 100 

Requisitos: transparente - rolo com 278461 Rolo 100 

Papel Coated para impressora 
t1100ps. 

Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 30,5 
m. Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 15 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.   
Requisitos: gramatura Extra HP 

dimensões 914 cm x 30m. 
Referência HP Q1413A ou similar. 

965 Rolo 15 

Papel Coated Paper para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 
45.7 m (42 in x 150 ft); gramatura 90 
g/m². Referência HP C6567B ou 

965 Rolo 15 

Papel Filme Fosco para impressora 
HP Designjet t1100ps. 

965 Rolo 15 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 4,00 R$ 2.000,00 

R$ 46,89 R$ 2.344,50 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 1.651,00 

R$ 33,02 R$ 165.100,00 

R$ 18,63 R$ 1.863,00 

R$ 18,63 R$ 1.863,00 

R$ 41,10 R$ 4.110,00 

R$ 1.152,50 R$ 17.287,50 

R$ 1.152,50 R$ 17.287,50 

R$ 983,50 R$ 14.752,50 

R$ 3.003,50 R$ 45.052,50 
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Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 
HP 51642B ou similar.

181 

Papel fotográfico universal alto
(high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
m. Referência HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy.
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote 
c/ 50 folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem.   
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet 
t1100ps.  
Requisitos: dimensões 106,7
22,9 m; referência HP Q8835A ou 
similar. 

188 

Papel Universal High-
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps.  
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 
Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High-gloss photopaper 
para impressora HP Designjet 
t1100ps.  
Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. 
Caixa com 50 folhas. 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
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Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 
m; gramatura 160 g/m². Referência 
HP 51642B ou similar. 

fotográfico universal alto-brilho 

Requisitos: dimensões 152,4 cm x 
30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 15 

Papel fotográfico acetinado 

Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 
Q8759A ou similar. 

965 Rolo 10 

Papel fotográfico high glossy. 
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita 
tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote 

965 Pct 200 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 15 

Papel Heavyweight Coated Paper 
para impressora HP Designjet 

Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 
g/m². Referência HP C6569C ou 

965 Rolo 15 

Papel kraft puro natural para 

Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo 
aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 5 

Papel polipropileno brilhante adesivo 
para impressora HP Designjet 

Requisitos: dimensões 106,7 cm x 
22,9 m; referência HP Q8835A ou 

965 Rolo 15 

-gloss 
photopaper para impressora HP 

Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 
m (36 in x 100 ft); gramatura 190 g/m². 

Q1427A ou similar. 

965 Rolo 15 

gloss photopaper 
para impressora HP Designjet 

Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 190 
g/m². Referência HP Q1428A ou 

965 Rolo 15 

Requisitos: cor branco, 180gr, A4. 
 

237564 Cx 100 

Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
237564 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3.170,00 R$ 47.550,00 

R$ 1.900,00 R$ 19.000,00 

R$ 42,00 R$ 8.400,00 

R$ 1.624,50 R$ 24.367,50 

R$ 1.624,50 R$ 24.367,50 

R$ 42,00 R$ 210,00 

R$ 3.003,50 R$ 45.052,50 

R$ 1.152,50 R$ 17.287,50 

R$ 3.170,00 R$ 47.550,00 

R$ 20,88 R$ 2.088,00 

R$ 20,88 R$ 2.088,00 
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Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

193 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps.
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar. 
 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.
 

195 

Papel vegetal para impressora HP 
t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
com 107cm x 50 m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 
rolo 0,90cm x 30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.
 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos.
 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. 
350 x 255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, 
transparente cristal. 
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Folha. Caixa com 50 folhas. 

Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

237564 Cx 100 

Papel White Matte Polyester Film para 
impressora HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 
50 ft); gramatura 167 g/m². Referência 
HP Q1736A ou similar.  

965 Rolo 15 

Papel glossy p/  impressão  de foto  
Requisitos: pacote com 50 folhas. 965 Pct 15 

vegetal para impressora HP 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 15 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

Requisitos: dimensões: 914mm x 50 
m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 15 

Papel Sulfite Ploter para impressora 

Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo 
965 Rolo 15 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
Requisitos:  tecido banner 200 micras, 965 Rolo 15 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
138282 Un 80 

Requisitos: lombada larga A4 preta. 
138282 

Un 80 

larga A4 azul. 
138282 

Un 80 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
138282 

Un 80 

Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício 
(240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 200 

Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor 
preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 200 

Requisitos: clear book 40 plástico, 
138282 Un 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 20,88 R$ 2.088,00 

R$ 3.170,00 R$ 47.550,00 

R$ 42,00 R$ 630,00 

R$ 983,50 R$ 14.752,50 

R$ 621,99 R$ 9.329,85 

R$ 621,99 R$ 9.329,85 

R$ 983,50 R$ 14.752,50 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 12,00 R$ 960,00 

R$ 14,80 R$ 2.960,00 

R$ 14,90 R$ 2.980,00 

R$ 21,00 R$ 2.100,00 
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206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico 
e com abas - 347 x 234 
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 
 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor cinza; 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.
 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor preta; 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 
310 x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4.
Requisitos: cor vermelha; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 
unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 
unidades. 
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Requisitos: transparente com elástico 
347 x 234 mm. 

138282 Un 100 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor cristal. Pacote com 10 

138282 Pct 1.000 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 
210 x 297 mm, espessura mínima 0.3 
mm, cor fumê. Pacote com 10 

138282 Pct 1.000 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
acompanha 

grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 100 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 100 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor preta; acompanha 
grampo plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 

138282 Un 100 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor vermelha; acompanha 

plástico com fixador, porta-cd 
e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

138282 Un 100 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 

divisórias. 
138282 Un 100 

 
Requisitos: em plástico polipropileno 
transparente, c/ 12 divisórias. 

138282 Un 100 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 138282 Pct 200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 138282 Pct 200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 138282 Pct 200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 138282 Pct 200 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 6,61 R$ 661,00 

R$ 10,80 R$ 10.800,00 

R$ 10,80 R$ 10.800,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 17,00 R$ 1.700,00 

R$ 88,44 R$ 8.844,00 

R$ 19,87 R$ 1.987,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 
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219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 
unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 
10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 
 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 
Branco. 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.
 

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.
 

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und
 

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
azul. Caixa com 12 Unidades.
 

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
preta. Caixa com 12 Unidades.
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 138282 Pct 200 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 138282 Pct 200 

Pasta com aba e elástico  
 

138282 Un 100 

Requisitos: com 08 divisões, 138282 Un 100 

Requisitos: confeccionada em acrílico 
ou poliestireno, cor fumê, espessura 
mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e 

287306 Un 50 

Requisitos: para sobremesa tamanho 
15 cm, pacote com 10 unidades. Cor 

364463 Pct 100 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und 

267601 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

267595 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 267596 Cx 100 

Prendedor de papel   1" 
Caixa com12 und. 203980 Cx 100 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 267600 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und 267598 Cx 100 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und 267599 Cx 100 

Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und 54674 Cx 100 

Pincel marcador para quadro branco 

fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
azul. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 100 

Pincel marcador para quadro branco 

apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
preta. Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 100 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 18,50 R$ 3.700,00 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 25,00 R$ 2.500,00 

R$ 15,68 R$ 784,00 

R$ 3,15 R$ 315,00 

R$ 7,00 R$ 700,00 

R$ 4,00 R$ 400,00 

R$ 4,80 R$ 480,00 

R$ 4,15 R$ 415,00 

R$ 5,21 R$ 521,00 

R$ 6,27 R$ 627,00 

R$ 10,71 R$ 1.071,00 

R$ 21,52 R$ 2.152,00 

R$ 25,30 R$ 2.530,00 

R$ 25,30 R$ 2.530,00 
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235 

Pincel marcador para quadro branco 
magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
vermelha Caixa com 12 Unidades.
 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 

Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.
 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 
unidades. 
 

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 
potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 
unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades.
 

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 
confiável e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.
 

243 

Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades.
 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
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Pincel marcador para quadro branco 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor 
vermelha Caixa com 12 Unidades. 

114456 Cx 100 

21806 Un 50 

12 v. 21806 Un 50 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 50 

Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 

21806 Cartela 2.000 

Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir 

prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 

21806 Cartela 500 

Requisitos:: não recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; deve 
possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um 
ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 2.000 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência 

prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

21806 Cartela 500 

Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 50 

Unidade de memória flash 4 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 
 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 

derivados do uso 

151033 Un 800 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 25,30 R$ 2.530,00 

R$ 8,54 R$ 427,00 

R$ 8,54 R$ 427,00 

R$ 18,61 R$ 930,50 

R$ 9,00 R$ 18.000,00 

R$ 46,71 R$ 23.355,00 

R$ 9,00 R$ 18.000,00 

R$ 29,00 R$ 14.500,00 

R$ 18,61 R$ 930,50 

R$ 25,43 R$ 20.344,00 
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Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência 
a choques; 
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência - alto poder de resistência 
a choques; 
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade - basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
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estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° 

de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
(DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 8 GB USB 

25 MB/s para leitura e 10 
 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 
G) ou similar. 

151033 Un 600 

Unidade de memória flash 16 GB USB 

25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

151033 Un 600 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 33,34 R$ 20.004,00 

R$ 51,00 R$ 30.600,00 
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Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alto poder de resistência 
a choques; 
Capacidade – 16 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 1
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento:
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a uma 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 
2.0 (Pen drive). 
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 
10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta USB 
2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 
unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
Capacidade – 32 GB; 
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° 
C; 
Temperatura de armazenamento: 
20°C para 85°C; 
Simplicidade – basta conectar a porta 
USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 
Linux v.2.6x +. 
 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 
2.0 (Pen drive).  
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 
2.0;  
- Rapidez - taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 
30 MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
USB 2.0.  
- Simplicidade - basta conectar na 
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estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alto poder de resistência 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento:- 

basta conectar a uma 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Unidade de memória flash 32 GB USB 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 

10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à 

alta resistência a 

 
70 x 226.8 x 124 mm; 

mperatura de operação: 0° C a 60° 

Temperatura de armazenamento: -

basta conectar a porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

151033 Un 500 

Unidade de memória flash 64 GB USB 

64 GB;  
sistema com porta USB 

taxas de transferência de 
dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 

Compatível com a versão anterior - 

basta conectar na 

151033 Un 500 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 75,92 R$ 37.960,00 

R$ 137,00 R$ 68.500,00 
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porta USB; 
- Praticidade - invólucro resistente 
com laço de corda sólida ;
- Dimensões: 737x222x161 mm (
x 0,87" x 0,63")  
- Temperaturas de operação 
a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas de armazenamento 
-20°C a 85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 
7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e
Linux v.2.6x +. 
 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, 
porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 
de validade indeterminado.
 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 

Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
 
 

Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades.

257 

Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 
21 cm. 

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 

Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

260 Trava para Notebook 
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invólucro resistente 
com laço de corda sólida ; 
Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" 

Temperaturas de operação - de 0°C 
32°F a 140°F); - 

Temperaturas de armazenamento - de 
4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 

7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, 

porta lápis, clips e lembrete em 
poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 150 

 
Requisitos: formato vertical; material 
poliestireno; espessura de 0.08 mm; 
incolor; permite 2 sistemas de fixação: 
cordão de silicone ou presilha tipo 
jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo 

indeterminado. 

419177 Un 1.000 

Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em 
polegadas, espessura mínima 1,5 

 

270870 Un 200 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

226094 Pct 500 

grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, 
pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 100 

Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
bloco adesivo, 76 mm x 76 mm. 

94862 Un 200 

Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

Requisitos: material plástico, tipo faca, 
pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 100 

Requisitos: material aço inoxidável, 
material cabo plástico, comprimento 

283560 Un 100 

Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
 

283049 Un 100 

Carregador Bateria portátil  
Requisitos: 110/220 Volt, função alto 
descarga e desligamento automático, 

 

150500 Un 50 

Trava para Notebook  150261 Un 50 
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R$ 24,80 R$ 3.720,00 

R$ 1,53 R$ 1.530,00 

R$ 9,49 R$ 1.898,00 

R$ 40,40 R$ 20.200,00 

R$ 20,00 R$ 2.000,00 

R$ 41,00 R$ 8.200,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 13,00 R$ 1.300,00 

R$ 23,80 R$ 2.380,00 

R$ 10,87 R$ 1.087,00 

R$ 57,46 R$ 2.873,00 

R$ 66,00 R$ 3.300,00 
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Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262  Refil para purificador libel 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 
jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

 268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 
folhas. 

269 

Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 
sinalização. 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 
sinalização. 

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 
mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 
pacote com 10 und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
 Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 
mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas
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Requisitos: com Chave e Fechadura 
em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 

Pacote com 1000 unidades 
5240 Pct 6.000 

Refil para purificador libel  357298 Un 30 

Tinta para carimbo azul 284649 Un 50 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 50 
Bandeja dupla para papel 
Requisitos: entrada e saída de 233418 Un 300 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
297mm, na cor palha, sem manchas, 
superfície lisa, não rugosa em ambas 
as faces, suave ao tato, aplicação em 

tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

965 Resma 5000 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

405483 Un 300 

Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 

328309 
 

Pct 40 

Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de 

419722 
 

Un 50 

demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de 

406728 
 

Un 50 

Requisitos: para  pistola de cola 284808 un 30 

Requisitos: para crachá. 
376001 un 200 

Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 45772 un 20 

Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, 150143 pct 40 

crepe 48mmx50m. 
391988 un 60 

Requisitos:  dupla face 18mmx30m. 
19178 un 40 

Requisitos: dupla face 25mmx30m.  
283749 un 40 

transparente 19 279045 un 30 

Requisitos:  transparente 45mm x 45m 
19178 un 200 

Requisitos:  para lápis 
343228 un 15 

Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

239463 un 20 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 17,50 R$ 105.000,00 

R$ 31,98 R$ 959,40 

R$ 3,70 R$ 185,00 

R$ 3,70 R$ 185,00 

R$ 24,89 R$ 7.467,00 

R$ 19,29 R$ 96.450,00 

R$ 1,10 R$ 330,00 

R$ 33,07 R$ 1.322,80 

R$ 15,00 R$ 750,00 

R$ 20,88 R$ 1.044,00 

R$ 1,50 R$ 45,00 

R$ 1,72 R$ 344,00 

R$ 11,50 R$ 230,00 

R$ 7,98 R$ 319,20 

R$ 5,54 R$ 332,40 

R$ 5,90 R$ 236,00 

R$ 9,99 R$ 399,60 

R$ 1,06 R$ 31,80 

R$ 3,08 R$ 616,00 

R$ 41,90 R$ 628,50 

R$ 81,00 R$ 1.620,00 
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282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas 
de até 50 m 

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena 
10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades

294 
Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 
 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades
 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas
 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
mm com 33 und por folha, caixa com 
100 folhas 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 

Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 
 

304 Caderno 46 folhas  
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Requisitos:  eventos modelo AZ cor 397971 un 25 

Requisitos: caixa com 50 und. 
298524 cx 15 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 20 
Aplicador de fita adesiva 
Requisitos:  com capacidade para fitas 45772 un 5 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com três compartimentos 

203500 un 10 

Calculadora eletrônica 150717 un 10 
Caneta marcador permanente 

 
107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
107450 un 30 

Caneta marcador permanente 
Requisitos:  cor vermelha 

107450 un 30 

Lâmina estilete pequena – caixa com 
150572 cx 35 

Requisitos:  largo caixa com 10 und 
150572 cx 35 

Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em 
PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento 
de 33 cm, pacote com 100 unidades 

150974 pct 5 

Organizador de gavetas 
150278 un 15 

Espiral plástico para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, fabricado em 
plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades  

150974 pct 5 

Espiral para encadernação 
preta, fabricado em 

plástico semi rígido PVC  33 mm, 
pacote com 27 unidades 

232042 pct 6 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 203550 cx 5 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 
mm com 33 und por folha, caixa com 

358557 cx 10 

Requisitos:  rolo com 100 mts 
220986 mt 5 

Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

230234 un 15 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 100 

Régua em acrílico de 50 cm 26000 un 50 

Requisitos:  para uso geral tubo com 
60631 Tb 12 

414986 un 15 
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R$ 10,99 R$ 274,75 

R$ 1,61 R$ 24,15 

R$ 6,96 R$ 139,20 

R$ 22,33 R$ 111,65 

R$ 30,62 R$ 306,20 

R$ 15,64 R$ 156,40 

R$ 2,00 R$ 60,00 

R$ 1,00 R$ 30,00 

R$ 1,00 R$ 30,00 

R$ 1,29 R$ 45,15 

R$ 1,85 R$ 64,75 

R$ 12,88 R$ 64,40 

R$ 19,76 R$ 296,40 

R$ 18,90 R$ 94,50 

R$ 18,95 R$ 113,70 

R$ 20,00 R$ 100,00 

R$ 34,99 R$ 349,90 

R$ 95,44 R$ 477,20 

R$ 5,53 R$ 82,95 

R$ 1,50 R$ 150,00 

R$ 2,80 R$ 140,00 

R$ 11,88 R$ 142,56 

R$ 3,76 R$ 56,40 
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Requisitos:  com folhas pautadas capa 
dura 
 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL
 

307 

Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 
com 25 und 
 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas
 

310 
 
Pistola de cola quente
 

311 

Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 
 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 

Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 
 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
 

1.3. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante(s) 

 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
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Requisitos:  com folhas pautadas capa 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 10 
Almofada para carimbo 
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL 203284 un 10 

Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa 

32492 cx 50 

303971 un 80 
Transparência para Retroprojetor 
Requisitos:   caixa com 50 folhas 299426 cx 100 

Pistola de cola quente 86 un 5 

Grampo para grampeador 
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 

203138 cx 8 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com um compartimento 272739 un 15 

Requisitos:   com folhas pautadas 
68500 un 10 

 
Requisitos:  zebrada preta e amarela 129062 un 10 

 
 

Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - ÓRGÃO GERENCIADOR

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, 

Cx 
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COTEROTEROTEROTER    
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Rubrica: 
___________ 

R$ 1,66 R$ 16,60 

R$ 2,70 R$ 27,00 

R$ 2,58 R$ 129,00 

R$ 0,84 R$ 67,20 

R$ 55,50 R$ 5.550,00 

R$ 66,96 R$ 334,80 

R$ 15,36 R$ 122,88 

R$ 8,00 R$ 120,00 

R$ 4,48 R$ 44,80 

R$ 9,88 R$ 98,80 

 
 

R$ 1.692.063,94 

Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

50 

600 

50 

50 
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caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos:refil puxa fácil, cor amarela, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.
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Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 

Un 

: 9V, 300mAh. 
Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

:refil puxa fácil, cor amarela, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta.  
amarela; dimensões 102 x 148 mm; 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 
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   23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 
vermelha. 

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numer
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor cinza
morto) 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
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Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal  
23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, largura 

25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

 Un 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 

dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 

 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cinza, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 

Cx 
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respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 
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respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 
Caneta esferográfica vermelha.  

: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

Cx  

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 
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49 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 

50 
Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
base de água, polímero de n
de sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 Chaveiro Plástico 
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: material plástico, cor carga verde, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

 
papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo preso à base. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco  

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Pct 

poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

Pote 
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Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
- caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
- caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (su
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata colo
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.
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com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 

5 mini para convites, caixa com 100 Cx 

0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 
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81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas
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Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 

324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

 
: material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 

cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso 

líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema de 

trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

(01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 
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100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6 mm
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
10m. Rolo c/ 10 m. 
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Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: qualidade 
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com Cx 

cor branca, med 84,67 x 101,6 mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva dupla face 
19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm X Rolo 
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122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-241). Requisitos
equipamento para rotulador 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência
serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 
Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
de espessura e liner vermelho

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
rolo medindo 12 mm x 40 m 
30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 
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: face simples, cor branca, largura 15mm, rolo Rolo 

de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
Requisitos: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 2mm 
vermelho – medida 09mmx20m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado verde – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto – 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado branco 
12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª linha, 
rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a caloria 150 a 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) 
1,30 x 30m 

Rolo 

 
Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 

ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
 

Un 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 
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141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear n
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 
Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
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: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 

papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo 
com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
Cx 
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unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
com 5 unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
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Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx  

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos (dados ou músicas 

no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

Un 
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arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 
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E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 
Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

 
em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 

validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: velocidade 
4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 
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177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou similar.

180 

Papel Filme Fosco 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
g/m². Referência HP 51642B ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP 
Q8759A ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 
180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar.

188 

Papel Universal High-gloss photopaper 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High-gloss photopaper 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas.

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 
50 folhas. 

193 
Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
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Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps.   
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 45.7 m (42 in x 150 
ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou similar. 

Rolo 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 38,1 m; gramatura 160 
g/m². Referência HP 51642B ou similar. 

Rolo 

Papel fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 

180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou similar. 

Rolo 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 

Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
.  

: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar. 

Rolo 

gloss photopaper para impressora 
.  

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou similar. 

Rolo 

gloss photopaper para impressora 
.  

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

Rolo 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 

Cx 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
Rolo 
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167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 
30m 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 
Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
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167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar.  

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 m;  

Rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - 347 x Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 

Un 
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com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas;
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 
Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
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cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com abertura 
até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

Cx 
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alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
mm. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
nn. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
oo. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
pp. Durabilidade -
oferece grande proteção à unidade;
qq. Resistência -
choques; 
rr. Capacidade 4 GB;
ss. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
tt. Temperatura de operação:
uu. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
vv. Simplicidade - 
ww. Garantia - 5 (cinco) anos;
xx. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
ggggg. sistema com porta USB 2.0;
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alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
possuir potência confiável e prolongada; validade 

não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 

inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

- estrutura de borracha áspera 
ece grande proteção à unidade; 

- alto poder de resistência a 

4 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 

Un 
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hhhhh. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
iiiii. Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
jjjjj. Resistência - alto poder de resistência a choques;
kkkkk. Capacidade 8 GB;
lllll. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
mmmmm. Temperatura de operação:
nnnnn. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
ooooo. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
ppppp. Garantia - 5 (cinco) anos;
yy. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
rrrrr. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
sssss. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
ttttt. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
uuuuu. Durabilidade –
oferece grande proteção à unidade;
vvvvv. Resistência – 
choques; 
wwwww. 
– 16 GB; 
xxxxx. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
yyyyy. Temperatura de operação:
zzzzz. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
aaaaaa. 
– basta conectar a uma porta USB;
bbbbbb. 
(cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
rrrrr. Velocidade – 
para gravação; 
sssss. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
ttttt. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
uuuuu. Durabilidade –
oferece grande proteção à unidade;
vvvvv. Resistência – alta resistência a choques;
wwwww. Capacidade –
xxxxx. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
yyyyy. Temperatura de operação:
zzzzz. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
aaaaaa. Simplicidade –
bbbbbb. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
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Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
oteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
8 GB; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

Temperatura de armazenamento: -20°C para 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

– estrutura de borracha áspera 
proteção à unidade; 

 alto poder de resistência a 

Capacidade 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 

Simplicidade 
basta conectar a uma porta USB; 

Garantia – 5 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

– estrutura de borracha áspera 
proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
– 32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

– basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 
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248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com 
100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves.

259 
Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo de 
Aço 1,8m. 

 261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
1000 unidades 
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Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

Temperaturas de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

Un 

para lixo, capacidade 100 litros, pacote com Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material plástico, tipo colher, pacote com 50 Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves. 
Un 

Carregador Bateria portátil  
110/220 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

 
: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo de Un 

23mm x 12mm 100% virgem – Pacote com Pct 
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262   Refil para purificador libel 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote 
com 40 folhas. 

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 
und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 
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Refil para purificador libel  Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

para crachá. 
un 

adesiva 12 x 40 mm. 
un 

 
23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 pct 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m.  
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

 un 
Caneta marcador permanente 

un 

permanente 
un 
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290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul
 

307 
Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
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Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

pct 

Organizador de gavetas un 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  

pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

 
cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 

por folha, caixa com 100 folhas 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azul un 

 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 
cx 

 un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
compartimento 

un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

zebrada preta e amarela 
un 
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INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

19 

Bloco de anotações/lembretes 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 f

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas 

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo 

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, comprimento 40, largura 
25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor cinza
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INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO EXÉRCITO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

 
com depósito. 

Un 

: 9V, 300mAh. 
Un 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, comprimento 40, largura 

25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor cinza, aplicação escritório (arquivo 
Un 
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___________ 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

300 

300 

200 
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50 
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morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 
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(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

Cx  
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44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

50 
Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 

52 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, 
formato 210 x 297 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
base de água, polímero de n
de sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando 
data de entrega. Tubo com 40gr.
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texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga verde, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

 
Un 

Capa encadernação, material pvc - 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

 
papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo preso à base. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  
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60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.
 

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
- caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
- caixa com 25 unidades.
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Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco  

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Pct 

descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com 100 Cx 

0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

Cx 
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78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (su
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata colo
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 
 

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 
de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).
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em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 

324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 

de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 
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99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente,
x 50m. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tu
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, clarame
expressa na embalagem do produto.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
(fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva dupla face 
incolor, de 19mmx20m. 

Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 

aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 
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148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
com 5 unidades. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém 

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 500 folhas

173 
Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
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: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

unidades. 

Cx  

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote Pct 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
Resma 
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impressão a laser; cor branca
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 
180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas.

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
fumê, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.
 

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und
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cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 

180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, cor 
espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 

350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

Un 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 
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231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
qqqqq. sistema com porta USB 2.0;
rrrrr. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
sssss. Durabilidade - 
oferece grande proteção à unidade;
ttttt. Resistência - alto poder de resistência a choques;
uuuuu. Capacidade 8 GB;
vvvvv. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
wwwww. Temperatura de operação:
xxxxx. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
yyyyy. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
zzzzz. Garantia - 5 (cinco) anos;
zz. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
cccccc. 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação;
dddddd. 
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51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 

cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

 estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  

Velocidade– 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação; 

Requisitos – 

Un 
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sistema com porta USB 2.0;
eeeeee. 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados 
ffffff. Durabilidade –
oferece grande proteção à unidade;
gggggg. 
– alto poder de resistência a choques;
hhhhhh. 
– 16 GB; 
iiiiii. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
jjjjjj. Temperatura de operação:
kkkkkk. 
de armazenamento:- 20°C para 85°C;
llllll. Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
mmmmmm. 
(cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
cccccc. Velocidade – 
para gravação; 
dddddd. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
eeeeee. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
ffffff. Durabilidade –
oferece grande proteção à unidade;
gggggg. Resistência – alta resistência a choques;
hhhhhh. Capacidade – 
iiiiii. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
jjjjjj. Temperatura de operação:
kkkkkk. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
llllll. Simplicidade –
mmmmmm. Garantia –
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
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sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de 

borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso intenso; 

– estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

Resistência 
alto poder de resistência a choques; 

Capacidade 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

Temperatura 
20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

Garantia – 5 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

– estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
 32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

– basta conectar a porta USB; 
– 5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

Temperaturas de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 
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253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote 
com 40 folhas. 

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 
 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

284 Perfurador de papel pequeno

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos
 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 
Régua em acrílico de 50 cm
 

 
 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 
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grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote Pct  

dupla face 25mmx30m.  un 

transparente 45mm x 45m 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

Perfurador de papel pequeno un 
Bandeja porta documentos 

com três compartimentos un 

Régua em acrílico de 30 cm un 
Régua em acrílico de 50 cm 

un 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 

preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 
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50 

50 

30 

100 

5 

20 

20 

5 

10 

10 

50 

20 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

20 

1000 

30 

30 

30 

30 
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7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos:refil puxa 
blocos com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet
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Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 

Un 

: 9V, 300mAh. 
Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

:refil puxa fácil, cor amarela, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 
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25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade d
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor cinza
morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
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para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, largura 

branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

 Un 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 

 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor cinza, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 

Cx 
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respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
Caixa com 12 unidades.

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
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respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 

caixa com 12 unidades. 
Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

Cx  

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga verde, aplicação. 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, 

Un 
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formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA 

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
base de água, polímero de n
de sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.
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papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo preso à base. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco  

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Pct 

poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

5 mini para convites, caixa com 100 Cx 

0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 
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70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
- caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
- caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (su
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata colo
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
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2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 

324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
Cx 
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unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 
de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)
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Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

 
: material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 

cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 

de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema de 

trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

(01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: qualidade 
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 
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106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6 mm
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na 
10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
10m. Rolo c/ 10 m. 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-241). Requisitos
equipamento para rotulador 
modelo PT 1750 e 1830.
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material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com Cx 

cor branca, med 84,67 x 101,6 mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva dupla face 
19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm X Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, rolo Rolo 

de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
Requisitos: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

Un 
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126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência
serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 
Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
de espessura e liner vermelho

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
rolo medindo 12 mm x 40 m 
30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
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transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 2mm 
vermelho – medida 09mmx20m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado verde – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto – 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado branco 
12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado amarelo 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª linha, 
rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a caloria 150 a 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) 
1,30 x 30m 

Rolo 

 
Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 

ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
 

Un 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 

papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 

Tubo 
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da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de f
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 
Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
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da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 
Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
estrutura do estojo de alojamento dos 

grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

: capacidade para grampear até 160 folhas 
um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 

Cx  
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carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
com 5 unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
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carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

com 12 unidades. 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos (dados ou músicas 

no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 

Un 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

 
em plástico polipropileno c/ 10 pastas 

Un 
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suspensas.  

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 
50 folhas. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 Pasta arquivo  
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em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 

validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: velocidade 
4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 

Cx 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

Un 
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Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.
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: lombada larga A4 preta. 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 

porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - 347 x Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 
etiqueta personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 
cd e etiqueta personalizável no dorso 

interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 
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219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
fumê, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 
Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, cor 
, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 

350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
possuir potência confiável e prolongada; validade 

Cartela 
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não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalinaRequisitos
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
aaa. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
bbb. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
ccc. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
ddd. Durabilidade -
oferece grande proteção à unidade;
eee. Resistência -
choques; 
fff. Capacidade 4 GB;
ggg. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
hhh. Temperatura de operação:
iii. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
jjj. Simplicidade - 
kkk. Garantia - 5 (cinco) anos;
lll. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
aaaaaa. sistema com porta USB 2.0;
bbbbbb. Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; 
cccccc. Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade;
dddddd. Resistência 
choques; 
eeeeee. Capacidade 8 GB;
ffffff. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
gggggg. Temperatura de operação:
hhhhhh. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
iiiiii. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
jjjjjj. Garantia - 5 (cinco) anos;
mmm. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
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não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades. 

Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 

inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

- estrutura de borracha áspera 
ece grande proteção à unidade; 

- alto poder de resistência a 

4 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 

segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 

 - estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

 - alto poder de resistência a 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  Un 
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Requisitos: 
nnnnnn. 
– 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação;
oooooo. 
sistema com porta USB 2.0;
pppppp. 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados
qqqqqq. 
– estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 
à unidade; 
rrrrrr. Resistência – 
choques; 
ssssss. 
– 16 GB; 
tttttt. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
uuuuuu. 
de operação: 0° C a 60° C;
vvvvvv. 
de armazenamento:- 20°C para 85°C;
wwwwww. 
– basta conectar a uma porta USB;
xxxxxx. 
(cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
nnnnnn. Velocidade – 
para gravação; 
oooooo. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
pppppp. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
qqqqqq. Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade;
rrrrrr. Resistência – alta resistência a choques;
ssssss. Capacidade – 
tttttt. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
uuuuuu. Temperatura de operação:
vvvvvv. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
wwwwww. Simplicidade
xxxxxx. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Velocidade 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação; 

Requisitos – 
sistema com porta USB 2.0; 

Estrutura de 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 

 alto poder de resistência a 

Capacidade 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura 

0° C a 60° C; 
Temperatura 

20°C para 85°C; 
Simplicidade 

basta conectar a uma porta USB; 
Garantia – 5 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

– estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
 32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

Simplicidade – basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

Temperaturas de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 

Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

50 

50 



     Fl 0653 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com 
100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves.

259 
Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimen
com 40 folhas. 

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
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5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 

OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Porta objetos conjugado 

organizador de mesa, porta lápis, clips e 
poliestireno, na cor fumê, medindo 

aproximadamente 228x65x90. 

Un 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

Un 

: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material plástico, tipo colher, pacote com 50 Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves. 
Un 

Carregador Bateria portátil  
110/220 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimen-sões 50 x 60, pacote Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
Un  

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

150 

2000 

100 

200 

100 

200 

200 

100 

150 

50 

10 

20 

20 

100 

7000 

1200 

200 

20 

50 



Fl 0654 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 
und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 folhas

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

vermelha, fita de sinalização. 

para  pistola de cola quente. 
un 

para crachá. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

 
23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 pct 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m.  
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

 un 
permanente 

un 

Caneta marcador permanente 
un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

pct 

de gavetas un 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  

pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

 
cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 

por folha, caixa com 100 folhas 
cx 
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299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr
 

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azul

307 
Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
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rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
carimbo 

nr 02, cor preta/azul 
un 

 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 
cx 

 un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

zebrada preta e amarela 
un 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
Cartela 
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unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 
modelo CR2032 

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos:refil puxa fácil, cor amarela, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

28 Borracha verde látex. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 
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O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

:refil puxa fácil, cor amarela, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 

transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e descola com 

facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 

validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, largura 

25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

 Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 
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31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor cinza
morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
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(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor cinza, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 

Cx  
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e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
base de água, polímero de n
de sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 
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e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Un 

Capa encadernação, material pvc 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

 
papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo preso à base. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com 100 Cx 
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67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². 
unidades 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 
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0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
com 50 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

 
: material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 
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89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 
cm. Pacote com 50 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 
de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6 mm
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 
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Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 

de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema de 

trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

(01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: qualidade 
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com Cx 

branca, med 84,67 x 101,6 mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa com 100 folhas contendo 600 

Cx 
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109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
10m. Rolo c/ 10 m. 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-241). Requisitos
equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte manual fácil).

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 
Fita adesiva  
Requisitos: transparente
rolo medindo 12 mm x 40 m 
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Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva dupla face 
de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

dupla face, na corbranca, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm X Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother modelo PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
Requisitos: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

de filme de polipropileno bi-orientado verde – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto – 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado branco 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado amarelo 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª linha, 
rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a caloria 150 a 

Rolo 
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30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade 
ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprime

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.
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Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

Rolo 

 
Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 

ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
 

Un 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 

papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 

lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 

bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 
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148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 
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: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Caixa com 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
superior, mecanismo de avanço de 

carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
parte superior, mecanismo de avanço de 

carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx  

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

 

Un 
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162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
com 5 unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 
Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
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Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos (dados ou músicas 

no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 

Un 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

 
em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 

validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: velocidade 
4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 

Resma 
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gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 
180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 

Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 
50 folhas. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 
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gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 

180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
aceita tintas a base de água ou 

pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;  dimensões 210 x 297 mm. Caixa com 

Cx 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m 

Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
ofício (240x330mm aproximadamente) , 

porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

 40 plástico, transparente cristal. 
Un 
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206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
fumê, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
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: transparente com elástico e com abas - 347 x Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 
cd e etiqueta personalizável no dorso 

e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, cor 
, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 

350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 

Un 
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régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no 
produto; cartela com 02 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
nnn. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
ooo. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
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régua na lateral e na base. 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 

cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 

Un 
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ppp. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar,
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
qqq. Durabilidade -
oferece grande proteção à unidade;
rrr. Resistência -
choques; 
sss. Capacidade 4 GB;
ttt. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
uuu. Temperatura de op
vvv. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
www. Simplicidade - 
xxx. Garantia - 5 (cinco) anos;
yyy. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
kkkkkk. sistema com porta USB 2.0;
llllll. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
mmmmmm. Durabilidade
oferece grande proteção à unidade;
nnnnnn. Resistência 
choques; 
oooooo. Capacidade 8 GB;
pppppp. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
qqqqqq. Temperatura de operação:
rrrrrr. Temperatura de armazenamento:
ssssss. Simplicidade - 
tttttt. Garantia - 5 (cinco) anos;
zzz. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
yyyyyy. 
– 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação;
zzzzzz. 
sistema com porta USB 2.0;
aaaaaaa. 
borracha áspera facilitando segurar, 
arranhões ou danos derivados do uso intenso;
bbbbbbb. 
– estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 
à unidade; 
ccccccc. 
– alto poder de resistência a choques;
ddddddd. 
– 16 GB; 
eeeeeee. 
– 70 x 226.8 x 124 mm;
fffffff. Temperatura de
ggggggg. 
de armazenamento:- 20°C para 85°C;
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Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

- estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

- alto poder de resistência a 

4 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

de arranhões ou danos derivados do uso 

Durabilidade - estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

 - alto poder de resistência a 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

 basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  

Velocidade 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação; 

Requisitos – 
sistema com porta USB 2.0; 

Estrutura de 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 

Resistência 
alto poder de resistência a choques; 

Capacidade 

Dimensões 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura 

20°C para 85°C; 

Un 
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hhhhhhh. 
– basta conectar a uma porta USB;
iiiiiii. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
yyyyyy. Velocidade – 
para gravação; 
zzzzzz. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
aaaaaaa. Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos d
do uso intenso; 
bbbbbbb. Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade;
ccccccc. Resistência – 
ddddddd. Capacidade –
eeeeeee. Dimensões –
fffffff. Temperatura de operação:
ggggggg. Temperatura de 
85°C; 
hhhhhhh. Simplicidade 
iiiiiii. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida  
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 
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Simplicidade 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x + 

memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 

segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 

 – estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

 alta resistência a choques; 
– 32 GB; 
– 70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 – basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

Temperaturas de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

Un 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 
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255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves.

262  Refil para purificador libel 

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 
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material plástico, tipo colher, pacote com 50 Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves. 
Un 

Refil para purificador libel  Un 

Bandeja dupla para papel 
saída de documentos 

Un 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

Perfurador de papel pequeno un 

Aplicador de fita adesiva 
com capacidade para fitas de até 50 m 

un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

 un 

Caneta marcador permanente 
un 

Caneta marcador permanente 
un 
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290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

298 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

308 Cola branca 90g 

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 
 

PREFEITURA  MILITAR DE BRASÍLIA 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.
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Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

pct 

Organizador de gavetas un 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  
pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

 
cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 

por folha, caixa com 100 folhas 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

un 

 un 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 unidades 

cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

un 

zebrada preta e amarela 
un 

 

PREFEITURA  MILITAR DE BRASÍLIA - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 
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10 

08 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

50 

50 

50 
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6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos: material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, 
encaixe pincel com encaixe.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

27 
Borracha apagadora de escrita 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, 
x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótim
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
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Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 

caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apagador quadro magnético 
Requisitos: material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Borracha verde látex. Un 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 

Cx 
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com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo ap
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga azul, 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

52 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, 
formato 210 x 297. 

53 Capa encadernação, material pvc 
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com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 

1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

texto amarela. 
tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – Un 
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Requisitos: cloreto de 
formato 210 x 297. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais
líquido. 

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 25 unidades.

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
diâmetro 9mm, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 
unidades. 

93 
Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.
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Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 
 

Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
pva, cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
Tubo 

Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 

Frasco 

Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto de polivinila, 
diâmetro 9mm, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

Un 
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96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

109 
Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m.  

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor branca, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

151 Grampo p/ grampeador 23/20
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Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico. 

Un 

autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Requisitos: polipropileno transparente, mono face, Rl 

face, na cor branca, medindo 15mm 
 

Rolo 

Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
 

Rolo 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
vácuo. 

Un 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 

bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 

aneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/20 Cx 
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Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

207 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 Prato descartável 
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Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 

corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 

tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

Requisitos: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 

Pct 

 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 

até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

Pct 
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Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco.

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armaze
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco. 
Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 

 04 unidades. 

Cartela 

Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 

Un 
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Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alto poder de resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alta resistência a choques;
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade – basta conectar a porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo colher, pacote com 
50 unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 
unidades. 

257 
Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 

265 Bandeja dupla para papel
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5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
mazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 

poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

Un 

material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

Bandeja dupla para papel Un 
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Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

 
 

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 1,50cm, 
aplicação amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 
metros 

2 

Agenda classic. Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e planejamento, logomarca 
do COTER ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor branca tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor verde tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça 
cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, caixa com 
50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 Un.

8 

Apagador quadro magnético Requisitos:  material 
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, encaixe pincel com 
encaixe. 

9 Apontador para lápis 

10 
Bateria lithium Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium Requisitos: 1,5V 
Cartela c/ 10 unidades

12 
Bateria lithium Requisitos: não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação máquina fotográfica, 
características adicionais modelo CR2032

13 Bateria recarregável Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio 
600mAh. 

15 
Bateria para telefone sem fio Requisitos: 3.6V, 
300mAh. 

16 Bateria para telefone sem fio Requisitos: 3.6V, 
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Requisitos: entrada e saída de documentos 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

Un 

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO -  ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Abraçadeira Requisitos: Material vélcro, tipo dupla 
face, comprimento total 25cm, largura 1,50cm, 
aplicação amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 

Rl 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Agenda classic. Requisitos: capa Jacarta, cor verde, 
com frisos, fitilho, índice e planejamento, logomarca 
do COTER ou demais participantes e ano, formato 
14,6 x 20,8 cm, papel ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor branca tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor verde tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, caixa com Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
azul tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Apagador quadro magnético Requisitos:  material 
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, 
altura 4 cm, material base feltro, encaixe pincel com 

Un 

Apontador para lápis Requisitos: com depósito. Un 
Bateria lithium Requisitos: bateria não recarregável, 
tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação aparelho Un 

Bateria lithium Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. 
Cartela c/ 10 unidades 

Cartela 

Bateria lithium Requisitos: não recarregável, tipo 
lithium, voltagem 3 v, aplicação máquina fotográfica, 
características adicionais modelo CR2032 

Un 

Bateria recarregável Requisitos: 9V, 300mAh. Un 
Bateria para telefone sem fio Requisitos: 2,4V, 

Un 

Bateria para telefone sem fio Requisitos: 3.6V, 
Un 

Bateria para telefone sem fio Requisitos: 3.6V, Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

5000 

300 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

30 

50 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

10 

20 

50 

10 

10 

10 

10 



Fl 0680 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

600mAh. 

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis Requisitos: em 
papel apergaminhado 56g/m² 

18 
Bloco para anotações A4 Requisitos: com pauta, com 
50 folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it Requisitos: refil puxa fácil, cor 
amare-la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete Requisitos: colorido, refil c/ 
750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação de polaseal Requisitos: 
medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita. Requisitos: material 
borracha, compri-mento 40, largura 25, altura 9, cor 
branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora
borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e vermelha.

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático 
opção de ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 
ou 5 dígitos e 6 dígitos com repetição. Repetições: 0, 
1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular 
a quantidade de dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, redondo ou 
quadrado. 

30 
Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, 
amarela, aplicação escritório (arquivo morto).

31 
Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo morto).

32 
Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
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Bloco liso com 50 folhas destacáveis Requisitos: em 
papel apergaminhado 56g/m² - 150 x 198mm). 

Bl 

Bloco para anotações A4 Requisitos: com pauta, com 
Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 

embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

it Requisitos: refil puxa fácil, cor 
la, 76 x 76mm, blocos com 100 folhas 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 

com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete Requisitos: colorido, refil c/ 
750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

Bobina para plastificação de polaseal Requisitos: 
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. Requisitos: material 
mento 40, largura 25, altura 9, cor 

branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) Requisitos: 
borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e vermelha. 

Un 

Borracha verde látex. Un 
Carimbo Numerador Automático Requisitos: 6 dígitos, 
opção de ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos ou 4 dígitos 

dígitos com repetição. Repetições: 0, 
1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em qualquer documento 
que necessite a marcação sequencial de números. 
Sua configuração permite a regulagem da quantidade 
de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 12), bem como regular 

e de dígitos que aparecem na 
carimbagem, ideal para numeração de páginas, com o 
nome da OM e local para Rubrica, redondo ou 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, 

aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 

Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

100 

30 

400 

400 

300 

100 

100 

150 

20 

200 

200 

300 

3 

80 

70 

80 



     Fl 0681 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

cinza, aplicação escritório (arquivo morto).

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto).

34 
Caixa arquivo (arquivo morto) material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
vermelha, aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidad

37 

Caneta esferográfica vermelha. Requisitos: tinta de 
alta qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 
linha de espessura aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 Caneta corretiva Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades..

44 
Caneta marca-texto verde. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
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cinza, aplicação escritório (arquivo morto). 

Caixa arquivo (arquivo morto) material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor verde, 
aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
vermelha, aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caneta esferográfica azul. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 

conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha. Requisitos: tinta de 
alta qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta corretiva Requisitos:  base d’água. Un 
texto amarela. Requisitos: não tóxica; 

ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto laranja. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 

traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.. 

Cx 

texto verde. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 

Cx 
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escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

46 
Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação 
unidades. 

47 
Caneta hidrográfica.Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

48 
Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

49 
Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

50 
Cartão SMARTCARD Requisitos: de 125 Khz (id
Card) (para impressora 

51 CD-RW Requisitos: com capa.

52 
Capa encadernação, material pvc 
cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, formato 210 x 
297. 

53 
Capa encadernação, material pvc 
cloreto de polivinila, tipo 
297. 

54 

Cartão comemorativo. Requisitos: papel em 
gramatura de 180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB 
switch 

57 

Cola branca escolar. Requisitos: cola em tubo com 40 
gr. Composição polivinil acetato 
aplicação escolar, característi
não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de sódio 
em álcool, para evitar evaporação excessiva.
usada até o final, na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende e não cai da 
base. Adesivo preso à base.

59 

Cola em bastão Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade impressa no produto 
de, no mínimo 12 meses quando da data de entrega. 
Tubo com 40gr. 

60 

Cola instantânea liquida 5g Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
de cianoacrilato, aplicação adesão instantânea metal, 
plástico e borracha). Bisnaga c/ 5 gr.
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escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
poliéster chanfrada que permite duas 

medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

texto rosa Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 

durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 Cx 

Caneta hidrográfica.Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 Cx 

Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 Cx 

Caneta hidrográfica. Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação retroprojetor. Caixa com 12 Cx 

Cartão SMARTCARD Requisitos: de 125 Khz (id-
Card) (para impressora ZEBRA). 

Un 

RW Requisitos: com capa. Un 
Capa encadernação, material pvc – Requisitos:  
cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, formato 210 x Un 

Capa encadernação, material pvc – Requisitos: 
cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, formato 210 x Un 

Cartão comemorativo. Requisitos: papel em 
gramatura de 180 g/m²; dimensões 15mm x 10 mm; 
cor branca; sem impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 
Chaveador Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB 

Un 

Cola branca escolar. Requisitos: cola em tubo com 40 
gr. Composição polivinil acetato - pva, cor branca, 
aplicação escolar, característi-cas adicionais lavável, 
não tóxica, tipo líquido. 

Tubo 

Cola em bastão Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
em barras de 8g, a base de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de sódio - não dissolvido 
em álcool, para evitar evaporação excessiva. Ao ser 
usada até o final, na posição vertical, com o adesivo 
para baixo, a cola não se desprende e não cai da 
base. Adesivo preso à base. 

Tubo 

Cola em bastão Requisitos: fabricada à base de éter 
de poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, tubo com 40 g, com tampa 
hermética, com data de validade impressa no produto 
de, no mínimo 12 meses quando da data de entrega. 

Tubo 

Cola instantânea liquida 5g Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, composição química à base 
de cianoacrilato, aplicação adesão instantânea metal, 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 
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61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido. Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno Requisitos: (para 
café) na cor branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 
100 unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno Requisitos: cor 
branco leitoso, capaci
norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades.

66 
Clips dourados Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades.

67 
Clips para papel Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, 

68 
Clips para papel Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo 

69 
Clips para papel Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo 

70 
Clips para papel Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo 

71 
Clips para papel Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo 

72 
Clips para papel Requisitos: 
metal, formato paralelo 

73 
Clips para papel Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo 

74 
Clips para papel Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo 

75 
Clips para papel Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo 

76 
Clips para papel Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo 

77 
Clips para papel Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo 

78 
Display adesivo Requisitos: 
A4, 2mm de espessura, com impressão UV e nome 
do Órgão. 

79 
Display adesivo Requisitos: 
A3, 3mm de espessura, com impressão UV e nome 
do Órgão. 

80 

Elemento filtrante. Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de água modelo Soft 
Everest; vida útil média de
cartucho em polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua superfície e 
ao longo de sua espessura, conferindo
maior durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de micr
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
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Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 
Corretivo líquido. Requisitos: material à base d’água, 

rápida, inodoro, atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno Requisitos: (para 
café) na cor branco leitoso, capacidade para no 

bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 

Pct 

Copo descartável em poliestireno Requisitos: cor 
branco leitoso, capaci-dade para no mínimo 200ml 
norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Chaveiro Plástico Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 Unidades. 

Pote 

Clips dourados Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 4, material 
formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 unidades. 

Cx 

Clips para papel Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 25 unidades. 

Cx 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A4, 2mm de espessura, com impressão UV e nome Un 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão 
A3, 3mm de espessura, com impressão UV e nome Un 

Elemento filtrante. Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de água modelo Soft 
Everest; vida útil média de 4.000 litros; composição: 
cartucho em polipropileno atóxico produzido pelo 
sistema Melt blown, que consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) na sua superfície e 

essura, conferindo-lhe assim uma 
maior durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 

Un 
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Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr Requisitos: 114 x 162 mm. 
Caixa com 250 unidades.

82 

Envelope saco kraft natural. Requisitos: cor pardo; 
sem impressões; dimensões 229 x 324 mm; feito em 
papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 250 
unidades. 

83 
Envelope de papel branco para cartão Requisitos: 114 
x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

85 
Envelope branco Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades.  

87 
Envelope pardo Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades.

88 
Espiral encadernação Requisitos: material pvc 
cloreto de polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
Requisitos: 300 mm, 
unidades. 

93 
Elástico borracha látex. Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 25g. Pacote com 100 
unidades.  

94 
Estilete estreito. Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de
tratamento galvanizado e encaixe por pressão.

95 
Estilete Largo. Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços 
mm de aço resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).
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Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Envelope comercial 75 gr Requisitos: 114 x 162 mm. 
com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. Requisitos: cor pardo; 
sem impressões; dimensões 229 x 324 mm; feito em 
papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa com 250 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão Requisitos: 114 
162mm, 90 g/m². caixa com 100 unidades 

Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

Envelope branco Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

Envelope pardo Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
Caixa com 250 unidades. 

Cx 

encadernação Requisitos: material pvc - 
cloreto de polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.  

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.  

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.  

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 25g. Pacote com 100 Pct 

Estilete estreito. Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete Largo. Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão.  

Un 

Estilete para serviços pesadosRequisitos: lâmina 18 
mm de aço resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico. 

Un 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).  

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 
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101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular. Requisitos: material 
papel de alta qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com

105 
Etiqueta auto adesiva circular. Requisitos: material 
papel de alta qualidade; cor preta; medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas.

106 

Etiqueta adesiva Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 
retangular, características adicionais caixa com 10 
folhas  cada folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

107 
Etiqueta auto adesiva Requisitos: cor branca, 
25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 
Etiqueta autoadesiva Requisitos: cor branca, med 
84,67 x 101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 
folhas contendo 600 etiquetas.

109 
Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m Requisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m Requisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face Requisitos: incolor, de 
19mmx20m. 

113 
Fita adesiva Requisitos: transparente, de 12mm x 50 
m. 

114 Fita adesiva Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m.

116 Fita crepe Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim Requisitos: 
10mx10mm, na cor amarela

118 
Fita em cetim Requisitos: 
10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim Requisitos: dupla face, na cor
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m.

123 Fita mágica Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
original do fabricante do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830.

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-
fabricante do equipamento para rotulador 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. Requisitos: material 
papel de alta qualidade; cor branca; medindo Ø 19 
mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. Requisitos: material 
papel de alta qualidade; cor preta; medindo Ø 19 mm 
(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

Rl 

Etiqueta adesiva Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 77,79mm, formato 
retangular, características adicionais caixa com 10 
folhas  cada folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.  

Cx 

Etiqueta auto adesiva Requisitos: cor branca, med. 
25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

Cx 

Etiqueta autoadesiva Requisitos: cor branca, med 
84,67 x 101,6mm, 6 etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 
folhas contendo 600 etiquetas. 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.  

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m Requisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m Requisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

Un 

Fita adesiva dupla face Requisitos: incolor, de 
Un 

Fita adesiva Requisitos: transparente, de 12mm x 50 
Un 

Fita adesiva Requisitos: transparente 12mm x 30m Un 
Fita adesiva Requisitos: polipropileno transparente, 
mono face, 50mm x 50m. 

Rl 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. Un 
Requisitos: face simples, rolo 

10mx10mm, na cor amarela. 
Rolo 

Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul. 

Rolo 

Fita em cetim Requisitos: dupla face, na cor branca, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

Rolo 

Fita em cetim Requisitos: dupla face, na cor verde, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Fita em cetim Requisitos: dupla face, cor vermelha, 
medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Fita de cetim Requisitos: face simples, cor branca, 
largura 15mm, rolo com 10m. 

Rolo 

Fita mágica Requisitos: de 12mm x 33 metros. Rolo 
Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-231). Requisitos: 
original do fabricante do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
-241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 
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126 

Fita adesiva Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi
25 microns de espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética 
cisalhamento, laterais micro serrilhadas para prover 
corte manual fácil). 

127 
Fita dupla face Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote 
x10m. 

128 
Fita dupla face Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de espessura e liner vermelho 
– medida 09mmx20m.

129 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado azul – medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado preto – medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado vermelho –

134 
Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi
orientado amarelo – medida de 12mmx30m.

135 Fita Silver Tape Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 
Fita adesiva Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato) Requisitos:  Rolo de  1,30 x 
30m 

138 
Flanela para limpeza. Requisitos: Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável Requisitos: 
Unidades. Cor Branco.

141 

Guardanapo de papel Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel suave, branco e de 
excelente absorção, pacote com 50 Unidade, de boa 
qualidade 

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Guardanapo em papel gofrado; 100% celulose virgem; 
folha simples de alta qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e resistência (não esfarela), 
Pacote com 50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a que
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
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Fita adesiva Requisitos: transparente 25mm x 50m 
(dorso plástico de polipropileno bi-orientado de 23 a 
25 microns de espessura, com adesivo a base de 
borracha e resina sintética - boa resistência ao 
cisalhamento, laterais micro serrilhadas para prover 

Un 

Fita dupla face Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de papel com recuo e picote – medida de 22mm Un 

Fita dupla face Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de espessura e liner vermelho 
medida 09mmx20m. 

Un 

Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

Un 

Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m 

Un 

Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

Un 

Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-
– medida de 12mmx30m 

Un 

Fita adesiva Requisitos: de filme de polipropileno bi-
medida de 12mmx30m. 

Un 

Fita Silver Tape Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. Un 
Fita adesiva Requisitos: transparente tipo durex 320 
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) Requisitos:  Rolo de  1,30 x 
Rolo 

limpeza. Requisitos: Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

Un 

Garrafa térmica Requisitos: 1,8 Litros com corpo em 
aço inoxidável e com sistema à vácuo. 

Un 

Garfo descartável Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

Pct 

Guardanapo de papel Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com papel suave, branco e de 
excelente absorção, pacote com 50 Unidade, de boa 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno. Características: 
Guardanapo em papel gofrado; 100% celulose virgem; 
folha simples de alta qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e resistência (não esfarela), 
Pacote com 50 folhas, medindo aproximadamente 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm Tubo 
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(2B). Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. Requisitos: 
em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 19 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra def
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. Requisitos: 
em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 13 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

148 
Grampeador em aço Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com 
ajuste de profundidade em até 250mm.

149 
Grampo p/ grampeador 23/15 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tam 23/15). Caixa com 1000 unidades.

150 
Grampo para grampeador 26/6. 
niquelado de 1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 
Grampo p/ grampeador 23/20 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades.

152 
Grampo p/ grampeador 23/24 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, diâmetro carga 
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades.

154 
Lápis preto Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm Requisitos: com 
altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

156 

Lapiseira 0.7 mm Requisitos: com
altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

157 

Lapiseira 0.9 mm – Requisitos: 
de altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 
unidades. 

158 Livro ata Requisitos: com 
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(2B). Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 
Grampeador tipo mesa tamanho médio. Requisitos: 

metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 19 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. Requisitos: 
em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 13 cm, em aço 

estrutura do estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador em aço Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um trilho em escala de 
ajuste de profundidade em até 250mm. 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tam 23/15). Caixa com 1000 unidades. 

Cx 

Grampo para grampeador 26/6. Requisitos:  em aço 
niquelado de 1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 Requisitos: material 
metal, tratamento superficial galvanizado/cobreado, 
tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

Cx 

Lápis preto nr 02 Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades. 

Cx 

Lápis preto Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

Lapiseira 0.5 mm Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 

Cx 

Lapiseira 0.7 mm Requisitos: com caniço de 3 mm de 
altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar na parte superior, 
mecanismo de avanço de carga, com prendedor, 
ponta e acionador. Características: mínima 
equivalentes ou superior a Pentel. Caixa com 12 

Cx 

Livro ata Requisitos: com 100 folhas pautado, capa Un 
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dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 
Livro ata Requisitos: com 200 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo Requisitos: material papel off
quantidade folhas 100, comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, material 
capa papelão, gramatura folhas 54g/m².

161 
Livro ata Requisitos: com 50 folhas  pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

163 

Mídia de disco CD-R (gravável). Requisitos: A. Capa 
de acrílico Slim Case; B. Matéria
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, 
computadores, documentos, e outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; E. Revestimento Scratch 
Guard protege contra arranhões e evita poeira e
manchas; F. Material de gravação altamente confiável 
e resiste à corrupção e deterioração após longo 
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD
Capa de acrílico Slim Case; B. Matéria
policarbonato; C. Mídia óptica
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; E. Velocidade de gravação: 16x; F. 
Revestimento Scratch Guard protege contr
arranhões e evita poeira e manchas; G. Material de 
gravação altamente confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo armazenamento.

165 
Maleta Organizadora Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

166 
Maleta Organizadora Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas.

167 

Molha-dedos 12 g Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, material tampa plástico, 
material carga massa acondicionada e 
fundo para aderência, tamanho único, validade carga 
2 anos, características adicionais não contém glicerina 
e não mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 Requisitos: 
75g /M2 , cor branca.

170 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor amarela; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor azul; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 
folhas. 
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dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 
Livro ata Requisitos: com 200 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off-

56g/m2, numeradas de 1 a 200. 
Un 

Livro protocolo Requisitos: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, material 

papelão, gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Livro ata Requisitos: com 50 folhas  pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 
pacote com 5 unidades. 

Pct 

R (gravável). Requisitos: A. Capa 
de acrílico Slim Case; B. Matéria-prima: policarbonato; 
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos, e outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; E. Revestimento Scratch 
Guard protege contra arranhões e evita poeira e 
manchas; F. Material de gravação altamente confiável 
e resiste à corrupção e deterioração após longo 

Un 

Mídia de disco DVD-R (gravável).  Requisitos:  a. 
Capa de acrílico Slim Case; B. Matéria-prima: 
policarbonato; C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; E. Velocidade de gravação: 16x; F. 
Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; G. Material de 
gravação altamente confiável e resiste à corrupção de 
imagem e deterioração após longo armazenamento. 

Un 

Maleta Organizadora Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

Un 

Maleta Organizadora Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas suspensas. 

Un 

dedos 12 g Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, material tampa plástico, 
material carga massa acondicionada e espuma no 
fundo para aderência, tamanho único, validade carga 
2 anos, características adicionais não contém glicerina 

Un 

RW, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 
75g /M2 , cor branca. Resma com 500 folhas 

Resma 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor amarela; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

Resma 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor azul; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 

Resma 
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172 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado 
xerográficas e impressão a laser; cor verde; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor branca; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 
50 folhas 

176 
Papel contac Requisitos: transparente 
x 0,45m. 

177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 
t1100ps. Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 m 
(42 in x 150 ft); gramatura 90 g/m². Referência HP 
C6567B ou similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 
t1100ps. Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 m; 
gramatura 160 g/m². Referência HP 51642B ou 
similar. 

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional. Requisitos: 
dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP Q8759A 
ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy. Requisitos: dimensões 
210 x 297 mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. Requisitos: dimensões 1067 mm x 
30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar.

186 
Papel kraft puro natural para embalagem. Requisitos: 
80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

187 
Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps. Requisitos: dimensões 106,7 
cm x 22,9 m; referência HP Q8835A ou similar.

188 

Papel Universal High
impressora HP Designjet t1100ps. Requisitos: 
dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
impressora HP Designjet t1100ps. Requisitos: 
dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
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Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor verde; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

Resma 

Papel formato A4. Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor branca; 

297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

Resma 

Papel A4 Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel A4 Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 
Pct 

Requisitos: transparente - rolo com 25m 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 

Rolo 

impressora Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar. 

Rolo 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 
t1100ps. Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 m 

ft); gramatura 90 g/m². Referência HP 
Rolo 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 
t1100ps. Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 m; 
gramatura 160 g/m². Referência HP 51642B ou 

Rolo 

universal alto-brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. Requisitos: 
dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP Q8759A Rolo 

fotográfico high glossy. Requisitos: dimensões 
210 x 297 mm, gramatura mínima 180 g/m², 
acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Requisitos: dimensões 914 mm x 

30.5 m (36 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6030C ou similar. 

Rolo 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 

30.5 m (42 in x 100 ft); gramatura 130 g/m². 
Referência HP C6569C ou similar. 

Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem. Requisitos: 
Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps. Requisitos: dimensões 106,7 
cm x 22,9 m; referência HP Q8835A ou similar. 

Rolo 

Papel Universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps. Requisitos: 
dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

Rolo 

Papel universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps. Requisitos: 

1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

Rolo 
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similar. 

190 
Papel vergê Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa 
com 50 folhas. 

191 
Papel vergê Requisitos:  cor creme, 180gr, A4 Folha. 
Caixa com 50 folhas.

192 
Papel vergê Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   210 x 297 mm. 
Cx com 50 folhas.  

193 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². Referência HP 
Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto  Requisitos: 
pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 
g/m². 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 
m; 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter Requisitos:  tecido 
banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m

199 Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 

202 Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos.

204 

Pasta catálogo Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo Requisitos: clear book 40 plástico, 
transparente cristal. 

206 
Pasta plástica Requisitos: transparente com elástico e 
com abas - 347 x 234 mm.

207 
Pasta porta-documento tipo “L”. Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 
0.3 mm, cor cristal. Pacote

208 
Pasta porta-documento tipo “L”. Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 
0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 unidades.

209 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
azul; acompanha grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
cinza; acompanha grampo plástico com fixador, 
cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 
mm. 

211 
Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
preta; acompanha grampo plástico com fixador, porta
cd e etiqueta personalizável 
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Papel vergê Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa 
Cx 

Papel vergê Requisitos:  cor creme, 180gr, A4 Folha. 
 

Cx 

Papel vergê Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 
apropriado para impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 

gramatura 167 g/m². Referência HP 
Rolo 

Papel glossy p/  impressão  de foto  Requisitos: 
pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 Rolo 

impressora Plotter Requisitos:  tecido 
banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m 

Rolo 

Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 verde. Un 

Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 preta. Un 

Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 azul. Un 

Pasta arquivo Requisitos: lombada larga A4 cinza. Un 
Pasta catálogo Requisitos: corpo em papelão forrado 
com PVC, cor preta, tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos. 

Un 

Pasta catálogo Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

Pasta catálogo Requisitos: clear book 40 plástico, 
Un 

Pasta plástica Requisitos: transparente com elástico e 
347 x 234 mm. 

Un 

documento tipo “L”. Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 
0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

documento tipo “L”. Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 
0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
grampo plástico com fixador, porta-

cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
cinza; acompanha grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso interno 
na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 20 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
preta; acompanha grampo plástico com fixador, porta-
cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso interno 

Un 
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na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
vermelha; acompanha grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 31 divisórias.

214 
Pasta sanfonada  A4 Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 12 divisórias.

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Pacote com 10 unidades.

221 Pasta com aba e elástico Requisitos:  amarela.

222 
Pasta plástica A4 Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, espessura mínima
3mm, dimensões aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 

224 
Prato descartável Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 unidades. Cor Branco.

225 
Prendedor de papel 1” 
12 und 

226 
Prendedor de papel 1” Requisitos: 19 mm. Caixa com 
12 und 

227 
Prendedor de papel 1” Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 
12 und. 

228 
Prendedor de papel   1" Requisitos: 30 mm.  Caixa 
com12 und. 
 

229 
Prendedor de papel 1” Requisitos: 32 mm. Caixa 
com12 und. 

230 
Prendedor de papel 1” Requisitos: 41 mm. Caixa com 
12 und 

231 
Prendedor de papel 1” Requisitos: 51 mm. Caixa com 
12 und 

232 
Prendedor de papel 1" Requisitos:  50 
12 und 

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 Pincel marcador para quadro branco magnético 
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na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Pasta plástica com grampo mola A4. Requisitos: cor 
vermelha; acompanha grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 240 x 

Un 

Pasta sanfonada  A4 Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 31 divisórias. 

Un 

Pasta sanfonada  A4 Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 12 divisórias. 

Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor cristal. 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor preta. 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor fumê. 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor azul. 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor cinza. 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 Requisitos: cor vermelha. 
unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico Requisitos:  amarela. Un 
Pasta plástica A4 Requisitos: com 08 divisões, 

Un 

Prancheta universal Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, espessura mínima 
3mm, dimensões aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, régua na lateral e 

Un 

Prato descartável Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 unidades. Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1” Requisitos: 15 mm. Caixa com 
Cx 

Prendedor de papel 1” Requisitos: 19 mm. Caixa com 
Cx 

Prendedor de papel 1” Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 
Cx 

Prendedor de papel   1" Requisitos: 30 mm.  Caixa 
Cx 

Prendedor de papel 1” Requisitos: 32 mm. Caixa 
Cx 

Prendedor de papel 1” Requisitos: 41 mm. Caixa com 
Cx 

Prendedor de papel 1” Requisitos: 51 mm. Caixa com 
Cx 

Prendedor de papel 1" Requisitos:  50 mm. Caixa com 
Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético Cx 
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Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 
Cartela com 2 Unidades.

239 

Pilha alcalina. Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto;

240 

Pilha recarregável Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina Requisitos: tamanho 
Cartela com 2 Unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  Velocidade 
MB/s para gravação; Requisitos 
USB 2.0; Estrutura de borracha áspera 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; Durabilidade 
áspera oferece grande proteção à unidade; 
Resistência - alto poder de resistência a choques; 
Capacidade 4 GB; Dimensões: 70 x 226.8 x 124 m
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; Temperatura 
de armazenamento: 
basta conectar a uma porta USB; Garantia 
anos; Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.Rfr: Kin
Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou similar.

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: Velocidade 
MB/s para gravação; sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade; Resistência 
poder de resistência a choques; Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; Temperatu
operação: 0° C a 60° C; Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 85°C; Simplicidade 
basta conectar a uma porta USB; Garantia 
anos; Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. Rfr: 
Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou similar.

246 
Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: Velocidade 
MB/s para gravação; Requisitos 
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Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Un 

12 v. Un 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V 

Cartela com 2 Unidades. 
Cartela 

Pilha alcalina. Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Pilha recarregável Requisitos: recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 04 unidades. 

Cartela 

Pilha alcalina Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Pilha Alcalina Requisitos: tamanho médio C 1,5V 
Cartela com 2 Unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; Durabilidade - estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
Capacidade 4 GB; Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; Temperatura 
de armazenamento: -20°C para 85°C; Simplicidade - 
basta conectar a uma porta USB; Garantia - 5 (cinco) 
anos; Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.Rfr: Kingston 
Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou similar. 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; Durabilidade - estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; Resistência - alto 
poder de resistência a choques; Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; Temperatura de 
operação: 0° C a 60° C; Temperatura de 

20°C para 85°C; Simplicidade - 
basta conectar a uma porta USB; Garantia - 5 (cinco) 
anos; Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. Rfr: 

Traveler R400 (DTR400/8G) ou similar. 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 
MB/s para gravação; Requisitos – sistema com porta 

Un 
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USB 2.0; Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; Durabilidade 
áspera oferece grande proteção à unidade; 
Resistência – alto poder de resistência a choques; 
Capacidade – 16 GB; Dimensões 
mm; Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos; Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: Velocidade 
para leitura e 10 MB/s para gravação; Requisitos 
sistema com porta USB 2.0; Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, protegendo de arranhões
ou danos derivados do uso intenso; Durabilidade 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 
à unidade; Resistência 
Capacidade – 32 GB; Dimensões 
mm; Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade – basta conectar a porta USB; Garantia 
– 5 (cinco) anos; 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 
v.2.6x +. 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen 
Requisitos: - capacidade 
sistema com porta USB 2.0; 
transferência de dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 2.0 = até 30 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB; 
Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; - Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 
0,63") - Temperaturas de operação 
(de -32°F a 14
armazenamento - de 
- Garantia – 5 (cinco) anos ; 
Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 
Porta objetos conjugado
mesa, porta lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura de 0.08 mm; incolor; 
permite 2 sistemas de fixação: 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 

251 
Régua em alumínio Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em polegadas, 
espessura mínima 1,5 mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades.

253 
Saco plástico Requisitos: 
pasta catálogo, com quatro furos, 
unidades. 

254 Suporte Post-it Requisitos:  sistema puxa fácil, para 
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USB 2.0; Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; Dimensões – 70 x 226.8 x 124 

ratura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: Velocidade – 25 MB/s 
para leitura e 10 MB/s para gravação; Requisitos – 
sistema com porta USB 2.0; Estrutura de borracha 
áspera facilitando segurar, protegendo de arranhões 
ou danos derivados do uso intenso; Durabilidade – 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 
à unidade; Resistência – alta resistência a choques; 

32 GB; Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

tura de armazenamento: -20°C para 85°C; 
basta conectar a porta USB; Garantia 

5 (cinco) anos; - Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
capacidade - 64 GB; - Requisitos - 

sistema com porta USB 2.0; - Rapidez - taxas de 
transferência de dados para USB 2.0 até 100 MB/s 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 2.0 = até 30 
MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); - Compatível 
com a versão anterior - USB 2.0. 

basta conectar na porta USB; - 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C 

32°F a 140°F); - Temperaturas de 
de -20°C a 85°C (de -4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; - Tabela de 

Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado Requisitos: organizador de 
mesa, porta lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 228x65x90. 

Un 

Plástico para crachá. Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura de 0.08 mm; incolor; 
permite 2 sistemas de fixação: cordão de silicone ou 
presilha tipo jacaré; medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo jacaré.Prazo de validade 

Un 

Régua em alumínio Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em polegadas, 

mínima 1,5 mm, tamanho 30 cm. 
Un 

Saco plástico Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

Pct 

Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, pacote com 100 Pct 

it Requisitos:  sistema puxa fácil, para Un 
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bloco adesivo, 76 mm x 76 mm.

255 
Talher descartável Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote com 50 unidades. 

257 
Tesoura Requisitos: material aço inoxidável, material 
cabo plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
pontas finas e leves. 

259 
Carregador Bateria portátil Requisitos: 110/220 Volt, 
função alto descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de Aço 1,8m.

261 
Papel toalha branco Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 unidades

262 Refil para purificador libel

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel Requisitos: 
de documentos 

266 

Papel A4 reciclado Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
x 297mm, na cor palha, sem manchas, superfície lisa, 
não rugosa em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.

267 
Pasta suspensa para arquivo Requisitos: com grampo 
tipo trilho 

268 
Papel de Presente Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC, Requisitos: para 
solo, 50mm/30m, azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de sinalização.

271 Cola tubular Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 Cordão arremate Requisitos: para crachá.

273 Dispenser Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 Fita adesiva Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 
Fita adesiva Requisitos:  durex transparente 19 mm x 
50m. 

279 Fita adesiva Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 Apontador de mesa Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
azul 

283 Percevejo latonado Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva Requisitos:  com capacidade 
para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos Requisitos: com três 
compartimentos 

287 Calculadora eletrônica
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bloco adesivo, 76 mm x 76 mm. 

Talher descartável Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades. 

Pct 

Talher descartável Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote com 50 unidades.  

Pct 

Tesoura Requisitos: material aço inoxidável, material 
cabo plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

Tesoura hobby Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) 
 

Un 

Carregador Bateria portátil Requisitos: 110/220 Volt, 
função alto descarga e desligamento automático, 
bateria 9v/ pilha 1,5 v 

Un 

Trava para Notebook Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de Aço 1,8m. 

Un 

Papel toalha branco Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

Pct 

Refil para purificador libel Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel Requisitos: entrada e saída 

Un 

Papel A4 reciclado Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
x 297mm, na cor palha, sem manchas, superfície lisa, 
não rugosa em ambas as faces, suave ao tato, 
aplicação em jato de tinta, laser e fotocópia, resma 

(quinhentas) folhas. 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo Requisitos: com grampo 
Un 

Papel de Presente Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 40 folhas. 

Pct 

Fita adesiva, PVC, Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de sinalização. 

Un 

Fita adesiva, PVC Requisitos: para demarcacação de 
solo, 50mm/30m, vermelha, fita de sinalização. 

Un 

Cola tubular Requisitos: para  pistola de cola quente. un 

arremate Requisitos: para crachá. un 

Dispenser Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm. un 
Divisória para fichário Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und. 

pct 

Fita adesiva Requisitos:  crepe 48mmx50m. un 

Fita adesiva Requisitos:  dupla face 18mmx30m. un 

Fita adesiva Requisitos: dupla face 25mmx30m. un 
Fita adesiva Requisitos:  durex transparente 19 mm x 

un 

Fita adesiva Requisitos:  transparente 45mm x 45m un 

Apontador de mesa Requisitos:  para lápis un 
Perfurador de papel Requisitos: com capacidade para 
perfurar até 100 folhas 

un 

Pasta arquivo Requisitos:  eventos modelo AZ cor 
un 

Percevejo latonado Requisitos: caixa com 50 und. cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva Requisitos:  com capacidade 
para fitas de até 50 m 

un 

Bandeja porta documentos Requisitos: com três 
un 

Calculadora eletrônica un 
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288 Caneta marcador permanente Requisitos:  cor preta

289 Caneta marcador permanente Requisitos:  cor azul

290 
Caneta marcador permanente Requisitos:  cor 
vermelha 

291 Lâmina estilete pequena 

292 Lâmina estilete Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC semirrígido, 
encaderna aproximadamente 85 fls, comprimento de 
33 cm, pacote com 100 unidades

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação Requisitos:  na cor 
preta, fabricado em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades

296 
Espiral para encadernação Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido PVC  
com 27 unidades 

297 Papel carbono Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, caixa com 100 
folhas 

299 Plástico bolha Requisitos:  rolo com

300 
Porta carimbo Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor Requisitos:  para uso geral tubo com 
50 gr 

304 
Caderno 46 folhas Requisitos:  com folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo Requisitos:  nr 02, cor 
preta/azuL 

307 
Alfinete de segurança Requisitos:  18 mm dourado, 
caixa com 25 und 

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor Requisitos:   caixa 
com 50 folhas 

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador Requisitos:  9/10 caixa com 
5000 unidades 

312 
Bandeja porta documentos 
compartimento 

313 
Caderno 96 folhas Requisitos:   com folhas pautadas 
capa dura 

314 
Fita para sinalização Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
 
 

COMANDO LOGÍSTICO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 
Abraçadeira             
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
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marcador permanente Requisitos:  cor preta un 

Caneta marcador permanente Requisitos:  cor azul un 
Caneta marcador permanente Requisitos:  cor 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

Requisitos:  largo caixa com 10 und cx 
Espiral plástico Requisitos: para encadernação nº 
14mm, na cor preta, fabricado em PVC semirrígido, 
encaderna aproximadamente 85 fls, comprimento de 
33 cm, pacote com 100 unidades 

pct 

gavetas un 
Espiral plástico para encadernação Requisitos:  na cor 
preta, fabricado em plástico semi rígido PVC  50 mm, 
pacote com 12 unidades 

pct 

Espiral para encadernação Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido PVC  33 mm, pacote pct 

Papel carbono Requisitos:  caixa com 100 folhas cx 
Etiqueta auto adesiva Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por folha, caixa com 100 cx 

Plástico bolha Requisitos:  rolo com 100 mts mt 
Porta carimbo Requisitos:  material acrílico cor cinza, 
com 6 compartimentos 

un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 
Silicone incolor Requisitos:  para uso geral tubo com 

Tb 

Caderno 46 folhas Requisitos:  com folhas pautadas 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo Requisitos:  nr 02, cor 

un 

Alfinete de segurança Requisitos:  18 mm dourado, 
cx 

un 
Transparência para Retroprojetor Requisitos:   caixa 

cx 

Pistola de cola quente un 
Grampo para grampeador Requisitos:  9/10 caixa com 

cx 

Bandeja porta documentos Requisitos: com um 
un 

Caderno 96 folhas Requisitos:   com folhas pautadas 
un 

Fita para sinalização Requisitos:  zebrada preta e 
un 

COMANDO LOGÍSTICO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 

Rl 
O cronograma 
será 
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20 

5 
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20 
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QUANTIDADE 

TOTAL 
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comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic. 
 Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça                    
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça                        
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça                     
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça                                     
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça                                     
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético                                                                                   
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis                                                                       
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium                                                                             
Requisitos: bateria não 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 

Bateria lithium                                                                           
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável                                                  
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio                                                   
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio                                              
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio                                                              
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

18 
Bloco para anotações A4                                         
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 

20 
Bloco Adesivo Post
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

22 
Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.                        
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
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comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

durante o 
período de 

vigência da Ata
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça                    
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça                        
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça                     
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça                                     
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça                                     
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apagador quadro magnético                                                                                   
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

Apontador para lápis                                                                       
Requisitos: com depósito. 

Un 

Bateria lithium                                                                             
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

Bateria lithium                                                                           
V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 

Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Cartela 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

Un 

Bateria recarregável                                                    
Requisitos: 9V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio                                                   
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio                                              
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio                                                              
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco para anotações A4                                         
Requisitos: com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.                         
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco Adesivo Post-it                                     
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.                        
cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 

Bl 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

300 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

50 

20 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

10 

200 

200 

200 



     Fl 0697 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 
mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado

26 
Borracha apagadora de escrita.             
material borracha, compri
9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora de escrita(bicolor)                                                
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático                                                           
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                  
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                   
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto).                                  
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo morto).

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                   
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto).                                           
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo morto).

33 

Caixa arquivo(arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 
Caixa arquivo(arquivo morto)
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
vermelha, aplicação escritório (arquivo morto).

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema d
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 
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prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

anotações/lembretes autoadesivo sem 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 

mm; prazo de validade não inferior a 12 meses 
expresso na embalagem; reposicionável; cola e 
descola com facilidade; não transfere adesivo para a 
superfície onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Borracha apagadora de escrita.             Requisitos: 
material borracha, compri-mento 40, largura 25, altura 
9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 

Un 

Borracha apagadora de escrita(bicolor)                                                
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Borracha verde látex. Un 
Carimbo Numerador Automático                                                           
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 

lquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 

com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                  
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                   
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto).                                  Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
azul, aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)                                                                   
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto).                                           Requisitos: material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
cinza, aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caixa arquivo(arquivo morto)                                           
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo(arquivo morto)                    material 
plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 350mm, cor 
vermelha, aplicação escritório (arquivo morto). 

Un 

Caneta esferográfica azul.                                                                
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 
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36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul                                                    
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta                                   
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva                                                      
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de t
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

42 

Caneta marca
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

43 

Caneta marca
Requisitos: não tóxica; 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas d
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

45 

Caneta marca
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 
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Caneta esferográfica preta.                                                          
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.                                                                      
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 

ento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul                                                    
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta                                   
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta corretiva                                                      
Requisitos:  base d’água. 

Un 

Caneta marca-texto amarela.                                     
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caneta marca-texto azul.                                   
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 

super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caneta marca-texto laranja.                                         
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caneta marca-texto verde.                                          
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caneta marca-texto rosa                                                     
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 
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46 
Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.                                  Requisitos: 
material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa 

49 
Caneta hidrográfica.                                 Requisitos: 
material plástico, cor carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

52 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo.                                                     
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

57 

Cola branca escolar.                                      
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão                                          
tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a base de 
água, polímero de n
sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não 
se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 

59 

Cola em bastão                                           
fabricada à base de éter
glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo com 
40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando 
da data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha)                 . Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.                                       
material à base d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel comum, em frasco com 
18ml. Ref.: faber castell, 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno                                      
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 Copo descartável em poliestireno                                                                  
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Caneta hidrográfica.                                         
Requisitos: material plástico, cor carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

.                                  Requisitos: 
material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta hidrográfica.                                                          
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

.                                 Requisitos: 
material plástico, cor carga verde, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Capa encadernação, material pvc –                    
cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc –                    
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

Cartão comemorativo.                                                     
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades. 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 
Cola branca escolar.                                      
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo 

Cola em bastão                                          Requisitos: 
tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a base de 
água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato de 

não dissolvido em álcool, para evitar 
excessiva. Ao ser usada até o final, na 

posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não 
se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo 

Cola em bastão                                           Requisitos: 
fabricada à base de éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo com 
40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando 
da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo 

Cola instantânea liquida 5g                                            
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha)                 . Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 
Corretivo líquido.                                       Requisitos: 
material à base d’água, secagem rápida, inodoro, 
atóxico, aplicação em papel comum, em frasco com 
18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno                                      
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno                                                                  Pct 
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Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico                                                       
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados                                                                    
Requisitos: tamanho 5 mini
100 unidades. 

67 
Clips para papel                                                     
Requisitos: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und.

68 
Clips para papel                                 
tamanho 1, material metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

69 
Clips para papel                                           
tamanho 1/0, material metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

70 
Clips para papel                                 
tamanho 2, material metal, formato paralelo 
com 100 unidades 

71 
Clips para papel                                        
tamanho 2/0, material metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

72 
Clips para papel                               
tamanho 3, material metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

73 
Clips para papel         
material metal, formato 
unidades. 

74 
Clips para papel                                                
Requisitos: tamanho 4, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel                                                
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel      
material metal, formato paralelo 
unidades. 

77 
Clips para papel                                                                          
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 25 unidades.

80 

Elemento filtrante.                        Requisitos: carvão 
ativado com prata coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em polipropileno atóxico 
produzido pelo sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 
micra) na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão 
é impregnado com prata coloidal cuja ação 
bacteriostática inibe a proliferação de microrganismos 
em seu interior; embalado em saco plástico 
personalizado e lacrado, junto com cartela de 
instruções para troca do mesmo. Validade não inferior 
a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr                               
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades.
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Requisitos: cor branco leitoso, capaci-dade para no 
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 

Chaveiro Plástico                                                       
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

Clips dourados                                                                    
Requisitos: tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

Clips para papel                                                     
Requisitos: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

Clips para papel                                 Requisitos: 
tamanho 1, material metal, formato paralelo - caixa Cx 

Clips para papel                                           Requisitos: 
tamanho 1/0, material metal, formato paralelo - caixa Cx 

Clips para papel                                 Requisitos: 
tamanho 2, material metal, formato paralelo - caixa Cx 

Clips para papel                                        Requisitos: 
tamanho 2/0, material metal, formato paralelo - caixa Cx 

Clips para papel                                Requisitos: 
tamanho 3, material metal, formato paralelo - caixa Cx 

Clips para papel         Requisitos: tamanho 3/0, 
material metal, formato paralelo - caixa com 100 Cx 

Clips para papel                                                
Requisitos: tamanho 4, material metal, formato 

caixa com 100 unidades. 
Cx 

Clips para papel                                                
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 

caixa com 50 unidades. 
Cx 

Clips para papel         Requisitos: tamanho 6/0, 
material metal, formato paralelo - caixa com 50 Cx 

Clips para papel                                                                          
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 

com 25 unidades. 
Cx 

.                        Requisitos: carvão 
ativado com prata coloidal para purificador de água 
modelo Soft Everest; vida útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em polipropileno atóxico 

pelo sistema Melt blown, que consiste na 
sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 
micra) na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
ativado, que pelo processo de adsorção reduz 

cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão 
é impregnado com prata coloidal cuja ação 
bacteriostática inibe a proliferação de microrganismos 
em seu interior; embalado em saco plástico 

acrado, junto com cartela de 
instruções para troca do mesmo. Validade não inferior 
a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr                               
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 
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82 

Envelope saco kraft natural.                                                        
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão                                     
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes                                              
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

85 
Envelope branco                                 
tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 unidades.

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes                                                 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

87 
Envelope pardo                                                                        
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

88 

Espiral encadernação                         
material pvc - cloreto de polivinila, 
preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm.                                             
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm                                                 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 
unidades. 

93 
Elástico borracha látex.                                
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito.                                                       
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com 
encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo.
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados                      
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha)                                            
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)                         
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)                                 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).
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Envelope saco kraft natural.                                                        
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão                                     
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes                                              
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 

Cx 

Envelope branco                                  Requisitos: 
tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes                                                 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 

Cx 

Envelope pardo                                                                        
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Espiral encadernação                         Requisitos: 
cloreto de polivinila, diâmetro 9mm, cor 

preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm.                                             
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm.                                                       
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm.                                             
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 

Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm                                                 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex.                                Requisitos: 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido de 25g. 
Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Estilete estreito.                                                       
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

Un 

Estilete Largo.                                                        
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados                      
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico. 

Un 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha)                                            
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)                         
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)                                 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

100 

100 

10 

10 

10 

10 



Fl 0702 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)                                   
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)                                            
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor 
branca; medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 

105 
Etiqueta auto adesiva circular.                                                    
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor preta; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

106 

Etiqueta adesiva                            
Requisitos: material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva                              
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 folhas.

108 

Etiqueta autoadesiva                                               
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m                                                    
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m       
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
Fita adesiva dupla face                                        
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva                                      
transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva                                                
transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva                                                
polipropileno transparente, mono face, 50mm x 50m.

116 
Fita crepe                                                
tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim                                            
face simples, rolo 10mx10mm, na cor amarela.

118 
Fita em cetim                                    
simples, rolo 10mx11mm, na cor azul.

119 
Fita em cetim                                       
dupla face, na cor branca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim                            
na cor verde, medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim                                                       
Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim                                             
face simples, cor branca, largura 15mm, rolo com 
10m. 
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Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)                     
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)                                   
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)                                            
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade fotomedindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular.                                                          
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor 
branca; medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 

Rl 

Etiqueta auto adesiva circular.                                                    
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor preta; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 

Rl 

Etiqueta adesiva                            
Requisitos: material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva                                Requisitos: 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 folhas. 

Cx 

Etiqueta autoadesiva                                               
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 

p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m                                                    
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m       
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face                                        
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

Fita adesiva                                        Requisitos: 
transparente, de 12mm x 50 m. 

Un 

Fita adesiva                                                Requisitos: 
transparente 12mm x 30m 

Un 

Fita adesiva                                                Requisitos: 
polipropileno transparente, mono face, 50mm x 50m. 

Rl 

Fita crepe                                                 Requisitos: 
tamanho 19mm x 50m. 

Un 

Fita em cetim                                            Requisitos: 
face simples, rolo 10mx10mm, na cor amarela. 

Rolo 

Fita em cetim                                     Requisitos: face 
simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 

Rolo 

Fita em cetim                                       Requisitos: 
dupla face, na cor branca, medindo 15mm X 10m. Rolo 

Fita em cetim                            Requisitos: dupla face, 
na cor verde, medindo 15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Fita em cetim                                                       
Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Fita de cetim                                             Requisitos: 
branca, largura 15mm, rolo com Rolo 
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123 
Fita mágica                                                                         
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-
fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva                                                  
transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalham
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face                                                                  
Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face                                                                
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner vermelho 
09mmx20m. 

129 
Fita adesiva                                                                         
Requisitos: de filme de polipropileno bi
verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva                                                               
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva                                                          
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva                                                                         
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva                                           
filme de polipropileno bi
de 12mmx30m 

134 
Fita adesiva                                                 
de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape                                                           
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva                                                            
Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

138 
Flanela para limpeza
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica                                                 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

141 

Guardanapo de papel       
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 
Guardanapo de papel pequeno
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
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Fita mágica                                                                         
Requisitos: de 12mm x 33 metros. 

Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-231).                                       
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
-241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

Fita adesiva                                                  Requisitos: 
transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 

orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 

boa resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

Fita dupla face                                                                  
Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 

medida de 22mm x10m. 
Un 

Fita dupla face                                                                
Requisitos: de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

Fita adesiva                                                                         
Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 

medida de 12mmx30m 
Un 

Fita adesiva                                                               
Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado azul 
medida de 12mmx30m 

Un 

Fita adesiva                                                          
Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Fita adesiva                                                                         
Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 

medida de 12mmx30m. 
Un 

Fita adesiva                                           Requisitos: de 
polipropileno bi-orientado vermelho – medida Un 

Fita adesiva                                                 Requisitos: 
de filme de polipropileno bi-orientado amarelo – 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Fita Silver Tape                                                           
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 

Un 

Fita adesiva                                                            
Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 

rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Flanela para limpeza.                                     
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 

Un 

Garrafa térmica                                                 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Guardanapo de papel       
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.                                 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 

Pct 
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possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B).                                
escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm 
comprimento. 

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B).                                  
escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm
comprimento. 

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).                            
escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm
comprimento. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.    
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.             
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço                                               
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15                                
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6.                                  
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20                                                     
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24                                            
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
und. 

153 
Lápis preto nr 02                      
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
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possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 
Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

                           Requisitos: macio para 
escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm de 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
                            Requisitos: mácio para 

escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm de 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
                            Requisitos: mácio para 

escrever; fácil de apagar; resistente; embalagem com 
tampa eficiente que não abre na bolsa e deve possui 
dosador que facilita a colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 minas de 60 mm de 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.    
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.             
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador em aço                                               
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15                                
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 

Cx 

Grampo para grampeador 26/6.                                  
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20                                                     
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24                                            
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 

Cx 

Lápis preto nr 02                      
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 

Cx 
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corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto                                           
madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, grafite. 
Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm      
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm                                                           
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata                                         
folhas pautado, capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata                                                             
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo                                                       
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, mater
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata                                  
folhas  pautado, capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off
50. 

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

165 
Maleta Organizadora                                                       
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora                                        
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g                                                                   
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

169 
Papel A3                                                              
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 500 folhas

173 Papel formato A4.                                                                 
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corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Lápis preto                                            Requisitos: 
madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, grafite. 
Caixa com 144 unidades. 

Cx 

Lapiseira 0.5 mm      
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Lapiseira 0.7 mm                                                           
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Lapiseira 0.9 mm –                                                      
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

tel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

                               Requisitos: com 100 
folhas pautado, capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

Livro ata                                                             
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

Livro protocolo                                                       
Requisitos: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Livro ata                                     Requisitos: com 50 
folhas  pautado, capa dura, vertical, cor preto, folhas 
internas em papel off-set 56g/m2, numeradas de 1 a 

Un 

páginas diversas, adesivos flags 5 cores                                                           
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 
pacote com 5 unidades. 

Pct 

Maleta Organizadora                                                       
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 Un 

Maleta Organizadora                                        
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 Un 

dedos 12 g                                                                   
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

Papel A3                                                              
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 500 folhas 

Resma 

Papel formato A4.                                                                 Resma 
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Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

176 
Papel contac                                            
transparente - rolo com 25m x 0,45m.

183 

Papel fotográfico high glossy.                                       
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. 
folhas. 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem.
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 
m. 

190 
Papel vergê                                                                   
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 
folhas. 

191 
Papel vergê                                                                   
Requisitos: cor creme, 180gr, A4
folhas. 

192 
Papel vergê                                         
cor palha, 180g/m², A4 apropriado para impressão a 
laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos: pacote com 50 folhas.

199 
Pasta arquivo                                
larga A4 verde. 

200 
Pasta arquivo                                    
lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo                              
larga A4 azul. 

202 
Pasta arquivo                               
larga A4 cinza. 

203 

Pasta catálogo                                                        
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo                                             
com visor externo, capa dura revestida em plástico na 
cor preta, com 100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo                                 
book 40 plástico, transparente cristal.

206 
Pasta plástica                                         
transparente com elástico e com abas 
mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”.                                  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”.                             
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4.                                                     
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
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Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 
Papel contac                                            Requisitos: 

rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy.                                       
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 

Pct 

Papel kraft puro natural para embalagem.                                                 
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 Rolo 

Papel vergê                                                                   
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 Cx 

Papel vergê                                                                   
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

Papel vergê                                              Requisitos: 
cor palha, 180g/m², A4 apropriado para impressão a 
laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

Papel glossy p/  impressão  de foto                             
Requisitos: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Pasta arquivo                                 Requisitos: lombada 
Un 

Pasta arquivo                                      Requisitos: 
lombada larga A4 preta. 

Un 

Pasta arquivo                               Requisitos: lombada 
Un 

Pasta arquivo                                Requisitos: lombada 
Un 

Pasta catálogo                                                        
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

Un 

Pasta catálogo                                             Requisitos: 
com visor externo, capa dura revestida em plástico na 
cor preta, com 100 envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

Pasta catálogo                                 Requisitos: clear 
book 40 plástico, transparente cristal. 

Un 

Pasta plástica                                         Requisitos: 
transparente com elástico e com abas - 347 x 234 Un 

documento tipo “L”.                                  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 

Pct 

documento tipo “L”.                             
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 

Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.                                                     
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 
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210 

Pasta plástica com grampo mola A4.                                                 
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4.                                                                              
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 
x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4.                              
Requisitos: cor vermelha; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4                                           
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
31 divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4                                                 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

215 
Pasta Plástica
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico                               
Requisitos:  amarela.

222 
Pasta plástica A4                                      
com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal                                                       
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na ba

225 
Prendedor de papel 1”                    
Caixa com 12 und 

226 
Prendedor de papel 1”                                           
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”                    
mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"                            
30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1”                                      
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”                                               
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1”                                     
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1"                                
50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético                                                 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético                                                                           
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. 
Unidades. 
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Pasta plástica com grampo mola A4.                                                 
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 

310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.                                                                              
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
interno na contra capa. Med. 310 x 240 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.                              
Requisitos: cor vermelha; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta sanfonada  A4                                           
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta sanfonada  A4                                                 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4                                
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4                                  
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico                               
Requisitos:  amarela. 

Un 

                                      Requisitos: 
com 08 divisões, transparente. 

Un 

Prancheta universal                                                       
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

Prendedor de papel 1”                     Requisitos: 15 mm. 
Cx 

Prendedor de papel 1”                                           
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1”                      Requisitos:  25 
mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1"                             Requisitos: 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”                                      
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”                                               
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1”                                     
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1"                                 Requisitos:  
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético                                                 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético                                                                           
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 
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235 

Pincel marcador para quadro branco magnético                                            
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina.                                                                               
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável                                                                             
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina                                                                 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável                                                        
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:  
a. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
b. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade - estrutura de borracha á
grande proteção à unidade;
e. Resistência - alto poder de resistência a choques;
f. Capacidade 4 GB;
g. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
i. Temperatura de armazenamento: 
j. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
k. Garantia 
l. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
a. sistema com porta USB 2.0;
b. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
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Pincel marcador para quadro branco magnético                                            
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 
Pilha Alcalina                                                                    
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

Pilha alcalina.                                                                               
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Pilha recarregável                                                                             
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

Cartela 

Pilha alcalina                                                                 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Pilha recarregável                                                        
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Pilha Alcalina                                                                              
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).                                       

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
f. Capacidade 4 GB; 
g. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
h. Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
i. Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
k. Garantia - 5 (cinco) anos; 
l. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).                              

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

a. sistema com porta USB 2.0; 
b. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

Un 
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protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
c. Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
d. Resistência - alto poder de resistência a choques;
e. Capacidade 8 GB;
f. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
g. Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
h. Temperatura de armazenamento: 
i. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
j. Garantia - 5 (cinco) anos;
m. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
b. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
d. Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
e. Resistência – alto poder de resistência a choques;
f. Capacidade – 16 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 1
h. Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
i. Temperatura de armazenamento:
j. Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v

249 

Porta objetos conjugado                                                   
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90.

250 

Plástico para crachá.                                                           
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio                                    
escala em centímetros com subdivisão em milímetros, 
e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, tamanho 
30 cm. 

257 
Tesoura                                            
material aço inoxidável, material cabo plástico, 
comprimento 21 cm. 

258 
Tesoura hobby                                                     
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 
Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função alto descarga e 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava 
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo 
de Aço 1,8m. 

263 Tinta para carimbo azul
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protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
e. Capacidade 8 GB; 
f. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
g. Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

de armazenamento: -20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
m. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).                    

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

h. Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
i. Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado                                                   
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

Plástico para crachá.                                                           
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 

x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

Régua em alumínio                                    Requisitos: 
escala em centímetros com subdivisão em milímetros, 
e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, tamanho 

Un 

Tesoura                                             Requisitos: 
material aço inoxidável, material cabo plástico, 

 
Un 

Tesoura hobby                                                     
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Carregador Bateria portátil                                            
Requisitos: 110/220 Volt, função alto descarga e 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

Un 

para Notebook                                                      
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Un 

azul Un 
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264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel                                                      
Requisitos: entrada e saída de documentos

267 
Pasta suspensa para arquivo                                             
Requisitos: com grampo tipo trilho

269 
Fita adesiva, PVC,                                             
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC                                          
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

275 
Fita adesiva                                                         
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva                                             
dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva                                                    
Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 
Fita adesiva                                                              
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva                                                      
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

281 
Perfurador de papel                                                 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 
folhas 

282 
Pasta arquivo                                                           
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado                                             
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva                                                          
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

287 Calculadora eletrônica

293 

Espiral plástico                                                                                        
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades

295 
Espiral plástico para encadernação                                                            
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades

296 
Espiral para encadernação                                        
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

298 
Etiqueta auto adesiva                                                                         
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha                                                                       
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo                                                                   
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo                                                       
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

308 Cola branca 90g 

311 
Grampo para grampeador                                                         
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades
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preta Un 
Bandeja dupla para papel                                                      
Requisitos: entrada e saída de documentos 

Un 

para arquivo                                             
Requisitos: com grampo tipo trilho 

Un 

Fita adesiva, PVC,                                               
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un 

Fita adesiva, PVC                                               
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un 

Fita adesiva                                                         
Requisitos:  crepe 48mmx50m. 

un 

Fita adesiva                                               Requisitos:  
dupla face 18mmx30m. 

un 

Fita adesiva                                                      
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

un 

Fita adesiva                                                               
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m. 

un 

Fita adesiva                                                      
Requisitos:  transparente 45mm x 45m 

un 

Perfurador de papel                                                  
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 un 

Pasta arquivo                                                           
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul 

un 

Percevejo latonado                                             
Requisitos: caixa com 50 und. 

cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva                                                          

capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Calculadora eletrônica un 
Espiral plástico                                                                                        
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 

semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades 

pct 

Espiral plástico para encadernação                                                            
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

pct 

Espiral para encadernação                                            
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 

pct 

Etiqueta auto adesiva                                                                         
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas 

cx 

Plástico bolha                                                                       
Requisitos:  rolo com 100 mts 

mt 

Porta carimbo                                                                   
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo                                                       
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL 

un 

un 
Grampo para grampeador                                                         
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades 

cx 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

25 

50 

200 

5 

5 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

25 

5 

20 

5 

10 

2 

2 

2 

5 

2 

10 

50 

50 

10 

10 

50 

5 



     Fl 0711 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

312 
Bandeja porta documentos                                
Requisitos: com um compartimento

314 
Fita para sinalização                                  
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas 
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, 
modelo CR2032 

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.
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Bandeja porta documentos                                
Requisitos: com um compartimento 

un 

Fita para sinalização                                  
Requisitos:  zebrada preta e amarela 

un 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN 
CRONOGRAM

: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 

fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
planejamento, logomarca do COTER ou demais 

participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça  
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 
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10 

10 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAM
A 

QUANTIDADE 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

30  

50 

10 

10 

10 

10 
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17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicad    o; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora.

27 
Borracha apagadora de 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
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Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
reposicionável; cola e descola com 

facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicad    o; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, largura 

25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 

dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 

 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

Un 
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250 x 350mm, cor cinza
morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 
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cor cinza, aplicação escritório (arquivo 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

Cx  

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

50 

50 

50 

20 

10 

10 

10 

10 

42 

10 

10 



Fl 0714 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 
 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 
unidades. 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
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texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga verde, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

 
papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco  

poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

Pct 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

20 

10 

5 

5 

5 

5 

300 

2.000 

2.000 

3 

300 

100 

50 

10 

100 

300 



     Fl 0715 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
- caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
- caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramad
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
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50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com 100 Cx 

0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 

Un 
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cloro, odores e sabores estran
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft 
com 250 unidades. 

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls
cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 
de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
trava, corpo de metal e formato anatômico.
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cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 

nferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 
Envelope comercial 75 gr  

114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 
Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 

324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

 
: material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 

de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema de 

trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 
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97 
Etiqueta autoadesiva  (
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 25, comprimento 50, espessura 
aplicação multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
10m. Rolo c/ 10 m 
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(01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: qualidade 
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com Cx 

branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva dupla face 
incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm X Rolo 
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120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
10m. Rolo c/ 10 m. 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830.

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-241). Requisitos
equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 
Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
de espessura e liner vermelho

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de
medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
rolo medindo 12 mm x 40 m 
30º de caloria. 

138 
Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 
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dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm X Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, rolo Rolo 

de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
Requisitos: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 2mm 
vermelho – medida 09mmx20m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado verde – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul – 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto – 
12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado branco 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado amarelo 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª linha, 
rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a caloria 150 a 

Rolo 

 
Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 

ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
 

Un 
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140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.
 

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm;
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado,
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 
Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
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: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 

papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
Cx 
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und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 

Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
5 unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote com Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos (dados ou músicas 

no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 

Un 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 

Un 
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de áudio, vídeo, programas para 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado 
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP 
Q8759A ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 
180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.
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de áudio, vídeo, programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e deterioração após longo 

 
em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 

validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: velocidade 
4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 

180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
aceita tintas a base de água ou 

pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 
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186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
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Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
Un 

Requisitos: lombada larga A4 preta. 
Un 

Requisitos: lombada larga A4 azul. 
Un 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 

porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - 347 x Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 
etiqueta personalizável no dorso e 

bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 
cd e etiqueta personalizável no dorso 

interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

10 

4 

4 

4 

2 

80 

80 

80 

80 

100 

200 

20 

100 

200 

10 

5 

5 

5 

5 



     Fl 0723 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
fumê, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

241 Pilha alcalina 
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: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, cor 
espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 

350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

Pct 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
possuir potência confiável e prolongada; 

validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Cartela 
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Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
uuuuuu. sistema com porta USB 2.0;
vvvvvv. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
wwwwww. Durabilidade
oferece grande proteção à unidade;
xxxxxx. Resistência -
choques; 
yyyyyy. Capacidade 8 GB;
zzzzzz. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
aaaaaaa. Temperatura de operação:
bbbbbbb. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
ccccccc. Simplicidade 
USB; 
ddddddd. Garantia - 5 (cinco) anos;
aaaa. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
jjjjjjj. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
kkkkkkk. 
sistema com porta USB 2.0;
lllllll. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados
intenso; 
mmmmmmm. 
– estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 
à unidade; 
nnnnnnn. 
– alto poder de resistência a choques;
ooooooo. 
– 16 GB; 
ppppppp. 
– 70 x 226.8 x 124 mm;
qqqqqqq. 
de operação: 0° C a 60° C;
rrrrrrr. Temperatura de ar
85°C; 
sssssss. 
– basta conectar a uma porta USB;
ttttttt. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
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:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

Durabilidade - estrutura de borracha áspera 
rece grande proteção à unidade; 

- alto poder de resistência a 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 - basta conectar a uma porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 

XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

Requisitos – 
sistema com porta USB 2.0; 

Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

Durabilidade 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 

Resistência 
alto poder de resistência a choques; 

Capacidade 

Dimensões 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura 
0° C a 60° C; 

Temperatura de armazenamento:- 20°C para 

Simplicidade 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

Un 
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jjjjjjj. Velocidade – 
para gravação; 
kkkkkkk. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
lllllll. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
mmmmmmm. Durabilidade
áspera oferece grande proteção à unidade;
nnnnnnn. Resistência –
ooooooo. Capacidade –
ppppppp. Dimensões –
qqqqqqq. Temperatura de operação:
rrrrrrr. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
sssssss. Simplicidade –
ttttttt. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com 
100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
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 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

Durabilidade – estrutura de borracha 
áspera oferece grande proteção à unidade; 

– alta resistência a choques; 
– 32 GB; 
– 70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

– basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

uras de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

Un 

: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

material plástico, tipo colher, pacote com 50 Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 
Pct 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

20 

50 

500 

50 

300 

5 

5 

5 



Fl 0726 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves.

261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
1000 unidades 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

SEF 
268 

Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote 
com 40 folhas. 

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 
Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
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material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves. 
Un 

23mm x 12mm 100% virgem – Pacote com Pct  

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m.  
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

 un 
Caneta marcador permanente 

un 

permanente 
un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
pct 
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fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

308 Cola branca 90g 

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 

BASE DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO  

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 Alfinete colorido para mapas tipo taça
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fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  
pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azuL 
un 

un 

 un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

zebrada preta e amarela 
un 

BASE DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO  - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

: Material vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça Cx 
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Requisitos: na cor 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
caixa com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 fo
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na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 

cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

Apontador para lápis  
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
aplicação máquina fotográfica, características 

adicionais modelo CR2032 

Un 

 
: 9V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
: com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

it 
: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 

blocos com 100 folhas 
Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 
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23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e l
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, 
(arquivo morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 
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Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 

largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Borracha verde látex. Un 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 
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36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 
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Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  
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46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. 

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

50 
Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, polímero de n
estearato de sódio -
evitar evaporação excessiva
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. 
base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da 

60 

 Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 
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: material plástico, cor carga azul, aplicação 

Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga preta, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga vermelha, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga verde, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

Cartão SMARTCARD 
: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

com capa. 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 180 g/m²; 

dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
compatível com impressoras laser e jato 

de tinta. Caixa com 500 unidades. 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

 
cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n-vinilpirolidona e 

- não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo  

: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 

Frasco  
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melhor qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5
100 unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
paralelo, caixa com 100 und.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
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Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 2, material metal, formato 
caixa com 100 unidades 

Cx 

: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 

Un 
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blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
diâmetro 9mm, cor 
pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
unidades. 

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.
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blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 

periores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 

idal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 
Envelope comercial 75 gr  

114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 
Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 

229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
 

: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
 

: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de polivinila, 

, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso 

líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 
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95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
branca; medindo Ø 
etiquetas. 

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
com 10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m. 
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: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema 

de trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

  (01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor 

Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa Cx 

 
cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 

etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, Rl  
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116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
X 10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
rolo com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-
fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo 

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner 
09mmx20m. 

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.
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: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm 
 

Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm 
 

Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, Rolo 

: de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
-241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul 
12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 
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135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

143 

Grafite fino polymer técnico para 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de 
em até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado
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: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

Rolo 

Flanela para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade macia em cor 

branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 

na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 

na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

 
: capacidade para grampear até 160 folhas 

com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

Cx 
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tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
1.000 und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 50.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx  

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 

Un 
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armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e det
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
à corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

166 
Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal 
pastas suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, 
características adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
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armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados; 

700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e deterioração após longo 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

Maleta Organizadora  
em plástico polipropileno c/ 10 Un 

 
 em plástico polipropileno c/ 10 Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 
Pct  
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(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
150 ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
160 g/m². Referência HP 51642B ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 
HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 
folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 
m. 

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar.

188 

Papel Universal High
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco
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(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Coated para impressora Designjet HP t1100ps.   
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 45.7 m (42 in x 
150 ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou 

Rolo 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 38,1 m; gramatura 
160 g/m². Referência HP 51642B ou similar. 

Rolo 

fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 

HP Q8759A ou similar. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 

mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 

Pct 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou 

Rolo 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 

Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 Rolo 

polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps.  

: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar. 

Rolo 

Papel Universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps.  

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

Rolo 

Papel universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps.  

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

Rolo 

branco, 180gr, A4. Caixa com 50 
Cx 
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folhas. 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

193 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm 
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 
g/m². 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 
m;  

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 
30m 

199 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pastaarquivo 
Requisitos: lombada 

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 
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creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar.  

Rolo 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 Rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x Rolo 

Requisitos: lombada larga A4 verde. 
Un 

larga A4 preta. 
Un 

Requisitos: lombada larga A4 azul. 
Un 

Requisitos: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 

, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

clear book 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

20 

20 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

50 

50 

50 

50 

250 

250 

200 

200 

200 

200 

20 



     Fl 0741 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 
x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
31 divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela.

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 
Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
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plástica com grampo mola A4.  
cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
preta; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

 
: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

 
: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
:  amarela. 

Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

 
: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
Cx 
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h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 m
Temperatura de operação:
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
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h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 

 04 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela  

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

ngston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 
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similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alto poder de resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alta resistência a choques;
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação:
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
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Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

70 x 226.8 x 124 mm; 
ra de operação: 0° C a 60° C; 

Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). Un 
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Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 
Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função alto descarga e 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em 
de Aço 1,8m. 

262   Refil para purificador libel 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

64 GB;  
sistema com porta USB 2.0;  

taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  
basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
eraturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Porta objetos conjugado 

organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

 
: formato vertical; material poliestireno; 

0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 

30 cm. 

Un 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Carregador Bateria portátil  
110/220 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Un 

Refil para purificador libel  Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 
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folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 
und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 
folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades
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Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas. 

Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

para crachá. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 pct 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m.  
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

para lápis 
un 

 
com capacidade para perfurar até 100 un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

Calculadora eletrônica un 
Caneta marcador permanente 

cor preta 
un 

Caneta marcador permanente 
 

un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades 

pct 
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294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 

309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento
 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
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Organizador de gavetas un 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  

pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 

und por folha, caixa com 100 folhas 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azuL 
un 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 
cx 

Pistola de cola quente un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

 
zebrada preta e amarela 

un 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl 

Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 

Un 
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ÓRGÃO PARTICIPANTE 
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QUANTIDADE 

TOTAL 
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papel ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
198mm). 

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/ lembre
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

26 

Borracha apagadora de 
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantid
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.
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papel ecológico 63g, 352 páginas. 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito. 

Un 

Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

 
Requisitos: 9V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 

transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/ lembre-tes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 

reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-mento 40, 
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

Un 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 

3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

Un 
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O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

100 
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100 

100 
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30 
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10 
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30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caix
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em 
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
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Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 

x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 

borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos:  base d’água. 
Un 

texto amarela. 
não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 

Cx 
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sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades.. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n
estearato de sódio - não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 
base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
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sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 

medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 

permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 

fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga azul, aplicação 

com 12 unidades. 
Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com capa. 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades. 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 
 

Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
pva, cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
Tubo 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n-vinilpirolidona e 

não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo 

 à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 

Tubo 
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12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

 Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

63 

Copo descartável em 
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco 
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
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12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Cola instantânea liquida 5g  
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-dade para no 
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 

Pct 

Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

Envelope de papel branco para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
Cx 
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unidades. 

93 
Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço 
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor 
branca; medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 
etiquetas. 

105 
Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor preta; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas.

109 
Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m.  

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor branca, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 Fita de cetim 
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Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
encaixe por pressão. 

Un 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico. 

Un 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de alta qualidade; cor 
branca; medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 

Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
papel de alta qualidade; cor preta; 

medindo Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
Un 

Requisitos: polipropileno transparente, mono face, Rl 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

Requisitos: dupla face, na cor branca, medindo 15mm 
 

Rolo 

Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
 

Rolo 

Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
 

Rolo 

Rolo 
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Requisitos: face simples, cor branca, largura 15mm, 
rolo com 10m.  

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 
1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de 
– medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

138 
Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
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Requisitos: face simples, cor branca, largura 15mm, 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado azul 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
12mmx30m. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 

Un 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm Tubo 
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(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

150 
Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 
Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas pautado, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
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Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 

bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 
Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 

aneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Cx 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 

cilíndrico, material carga grafite), caixa 
Cx 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 

Un 
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56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.
 

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas  pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 50.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 
pacote com 5 unidades.

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.;
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e deterioração após longo 
armazenamento. 

164 

Mídia de disco DVD-R (gravável).
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

166 
Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 
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56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 

de 1 a 200. 

Un 

Requisitos: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 

folhas 54g/m². 

Un 

Requisitos: com 50 folhas  pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 
pacote com 5 unidades. 

Pct 

R (gravável). 

A. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 

aterial de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e deterioração após longo 

Un 

R (gravável). 

a. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 

s e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 Un 

 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 Un 

Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 

Un 
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mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 
folhas. 

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, transparente cristal.

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 210
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra 
240 x 20 mm. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

RW, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

Pct 

Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct 

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

Papel glossy p/  impressão  de foto  
Requisitos: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 

etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

Requisitos: clear book 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

Requisitos: transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 

Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 
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210 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
31 divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral 

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco.

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa 

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 
Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
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Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 

x 20 mm. 

Un 

 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

Cartela 

não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 

Cartela 
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validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do 
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazename
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alto poder de resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
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validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

de armazenamento: -20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

Un 
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Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alta resistência a choques;
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade – basta conectar a porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré;
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote 
com 100 unidades. 

254 Suporte Post-it 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

mazenamento:- 20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB;  
sistema com porta USB 2.0;  

taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  
basta conectar na porta USB; 

invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 
poliestireno, na cor fumê, medindo 

aproximadamente 228x65x90. 

Un 

 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm. 

Un 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote Pct 

Un 
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Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 
mm x 76 mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
50 unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 
unidades. 

257 
Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 
Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função alto descarga e 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave
de Aço 1,8m. 

261 
Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas.

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

287 Calculadora eletrônica

294 Organizador de gavetas

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 

301 Régua em acrílico de 30 cm

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

310 Pistola de cola quente

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito. 
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Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 

Requisitos: material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Carregador Bateria portátil  
Requisitos: 110/220 Volt, função alto descarga e 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 

Un 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Un 

 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem – Pacote Pct 

Bandeja dupla para papel 
Requisitos: entrada e saída de documentos 

Un 

Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas. 

Pct 

Requisitos: para  pistola de cola quente. 
un 

Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

Calculadora eletrônica un 

Organizador de gavetas un 

Requisitos:  caixa com 100 folhas 
cx 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas 

cx 

Requisitos:  rolo com 100 mts 
mt 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Requisitos:  com folhas pautadas capa dura 
un 

Pistola de cola quente un 

Requisitos:   com folhas pautadas capa dura 
un 

 
Requisitos:  zebrada preta e amarela 

un 

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UM CRONOGRAMA

Um 
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10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas 

24 
Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

37 
Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
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: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Um 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 

 

Um 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, Bl 

colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 
Bl 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 
altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

Um 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Um 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

, aplicação escritório (arquivo 
Um 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

, aplicação escritório (arquivo 
Um 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo 
Um 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo 
Um 

 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
Cx 
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transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água. 

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

 
57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 
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transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

Um 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Um 

papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 

compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades. 

Cx 

cola em tubo com 40 gr. Composição 
pva, cor branca, aplicação escolar, 

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

 
Tubo 

 
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 

 

Bisnag
a 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 
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71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
paralelo - caixa com 25 unidades.

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 
unidades. 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
diâmetro 9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote 
com 100 unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
unidades. 

93 
Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

124 Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
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, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 

atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe assim uma maior 

filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Um 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 

: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

: material pvc - cloreto de polivinila, 
quantidade folhas 50, pacote 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Um 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

Um 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Um 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 Um 
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m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 
1830. 

138 
Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno.
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

151 
Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
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m, preto sobre branco (Ref TZE-231). 
: original do fabricante do equipamento para 

rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 

Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 

Um 

: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e Um 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 
Pct 

: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno. 
Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 

s de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
abricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Um 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Um 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

Cx 
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galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 
pacote com 5 unidades. 

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 
folhas. 

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 
folhas. 

191 
Papel vergê 
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 
folhas. 

192 
Papel vergê 
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm,
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 
Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
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galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 

formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
superior, mecanismo de avanço 

de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
parte superior, mecanismo de avanço 

de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, Pct 

: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

Pct 

: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct 

rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 

mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 

realce de cores. Pacote c/ 50 

Pct 

, 180gr, A4. Caixa com 50 Cx 

, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 

, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Um 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 
Um 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 
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unidades. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A-4
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

246 Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).
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: em plástico polipropileno transparente, c/ Um 

4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

4 
cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

4 
: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

4 
: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Um 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
Cor Branco. 

Pct 

15 mm. Caixa com 12 und 
Cx 

19 mm. Caixa com 12 und 
Cx 

25 mm. Caixa c/ 12 und. 
Cx 

30 mm.  Caixa com12 und. 
Cx 

50 mm. Caixa com 12 und 
Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). Un 
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Requisitos: 
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alto poder de resistência a choques;
Capacidade – 16 GB; 
– 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
– 5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

gravação; 
b. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando 

segurar, protegendo de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;

d. Durabilidade – estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade;

e. Resistência – alta resistênc
f. Capacidade – 32 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
i. Temperatura de armazenamento:

85°C; 
j. Simplicidade – basta conectar a porta USB;
k. Garantia – 5 (cinco) anos;

- Tabela de Compatibilidade: 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado 
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
50 unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo 
de Aço 1,8m. 

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
1000 unidades 

262 Refil para purificador libel 

264 Tinta para carimbo preta 

267 Pasta suspensa para arquivo
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25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Um 

material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Um 

: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Um 

23mm x 12mm 100% virgem – Pacote com Pct 

Um 

Um 

Pasta suspensa para arquivo Um 
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Requisitos: com grampo tipo trilho

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

284 Perfurador de papel pequeno

287 Calculadora eletrônica 

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

 
 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
caixa com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.
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com grampo tipo trilho 

eventos modelo AZ cor azul 
Um 

pequeno Um 

Um 

rolo com 100 mts 
Mt 

Régua em acrílico de 30 cm Um 

Régua em acrílico de 50 cm Um 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

 
 
 
 
 
 
O cronograma 
será executado 
durante o 
período de 
vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor vermelho tamanho. 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 

altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

Apontador para lápis  
com depósito. 

Un 

 
: 9V, 300mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 
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50 

30 

20 

02 

50 

50 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

 

O cronograma 
será executado 
durante o 
período de 
vigência da Ata 

15 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

150 

30 

100 

75 

400 
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20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

   23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4,
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, 
(arquivo morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
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it 
: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 

com 100 folhas 
Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 

reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
validade não inferior a 12 meses expresso 

na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 

largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Borracha verde látex. Un 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 

repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos 
que aparecem na carimbagem, ideal para numeração 
de páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

Un 
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350mm, cor verde
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
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cor verde, aplicação escritório (arquivo 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 

Cx  
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sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

47 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. 

48 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar.
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, polímero de n
estearato de sódio -
evitar evaporação excessiva
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. 
base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx  

.  
: material plástico, cor carga azul, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

.  
: material plástico, cor carga preta, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

.  
: material plástico, cor carga vermelha, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

.  
: material plástico, cor carga verde, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

com capa. 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

Cartão comemorativo. 
papel em gramatura de 180 g/m²; 

dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 

500 unidades. 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

. 
cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n-vinilpirolidona e 

- não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo  

: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com tampa hermética, com 

Tubo  
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data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da 
40gr. 

60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 
100 unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 
paralelo, caixa com 100 und.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 Clips para papel 
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data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 

Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou 
de melhor qualidade. 

Frasco  

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 2, material metal, formato 
caixa com 100 unidades 

Cx 

: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Cx 
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Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
diâmetro 9mm, cor 
pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
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: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 

periores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 

idal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 

229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 
g/m². Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Espiral encadernação 
: material pvc - cloreto de polivinila, 

, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 

33 cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. Pct 
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Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
unidades. 

93 
Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm
galvanizado e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
branca; medindo Ø 
etiquetas. 

105 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
preta; medindo Ø 19 mm
etiquetas. 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
com 10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 
Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
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: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm 

300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso 

líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
18 mm em aço com tratamento 

galvanizado e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema 

de trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor 

Ø 19 mm (obréia); rolo com 1000 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor 

19 mm (obréia); rolo com 1000 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva  
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa Cx 

Etiqueta autoadesiva 
cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 

etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

20 

50 

100 

100 

80 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

50 

50 

10 

15 

20 

100 

100 



Fl 0774 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor 
azul. 

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
X 10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
rolo com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do 
para rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 
e 1830. 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-241). 
fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento,
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner 
09mmx20m. 

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
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0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, Rl  

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm 
 

Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, Rolo 

de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento 
para rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais 

micro serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
Un 
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verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
preto – medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

138 
Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produt

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos 
de fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
em até 250mm. 

149 
Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
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medida de 12mmx30m 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul 
12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Flanela para limpeza.  
Flanela de 1º qualidade macia em cor 

laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 

com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
estrutura do estojo de alojamento 

dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos 

fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador em aço 
: capacidade para grampear até 160 folhas 

com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
Un 

grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
Cx 
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unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
1.000 und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 50.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

163 
Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
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Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx  

 
: com caniço de 3 mm de altura, borracha 

para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

R (gravável). 
Un 
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A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e det
armazenamento. 

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 
, cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 
HP Q8759A ou similar.

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos.

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida 
em plástico na cor preta
plásticos e com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 
x 255 mm. 

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book
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Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados; 

700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção e deterioração após longo 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 

HP Q8759A ou similar. 
Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm 

aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos. 

Un 

: com visor externo, capa dura revestida 
cor preta, com 100 envoltórios 

plásticos e com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 
Un 

clear book 40 plástico, transparente 
Un 
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cristal. 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 
x 20 mm. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

233 

Pincel marcador para quadro branco 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90
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: transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

plástica com grampo mola A4.  
cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
preta; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 

Un 

 
: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 
durabilidade; cores mais intensas; dura 6 

h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Cx 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
228x65x90. 

Un 
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250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão 
em milímetros, e em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 
com 100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
76 mm x 76 mm. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

 261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade 
folhas 

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.
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. 
: formato vertical; material poliestireno; 

espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

 
escala em centímetros com subdivisão 

em milímetros, e em polegadas, espessura mínima 
30 cm. 

Un 

: para lixo, capacidade 100 litros, pacote Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, Un 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Papel toalha branco  
23mm x 12mm 100% virgem – Pacote 

 
Pct  

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas. 

Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

 
para lápis 

un 

 
com capacidade para perfurar até 100 un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 
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284 Perfurador de papel pequeno

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 

287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
pacote com 100 unidades

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 

310 Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros
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Perfurador de papel pequeno un 
Bandeja porta documentos 

com três compartimentos 
un 

Calculadora eletrônica un 
Caneta marcador permanente 

cor preta 
un 

Caneta marcador permanente 
 

un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades 

pct 

Espiral plástico para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  
pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azuL 
un 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 

Pistola de cola quente un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

un 

Fita para sinalização 
zebrada preta e amarela 

un 

BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

vélcro, tipo dupla face, 
comprimento total 25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 
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3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
caixa com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
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Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 

cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

Un 

 
: 9V, 300mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
: com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

it 
: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 

folhas 
Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 

Bl 
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facilidade; não transfere adesivo 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex.

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidad
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor cinza
(arquivo morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
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facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal 
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 

largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Borracha verde látex. Un 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 

3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor cinza, aplicação escritório 
Un 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

Un 
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350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
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, aplicação escritório (arquivo 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 

Cx 
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chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. 

48 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

50 
Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
a base de água, polímero de n
estearato de sódio - não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. 
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chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

 
: material plástico, cor carga azul, aplicação 

Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga preta, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga vermelha, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

 
: material plástico, cor carga verde, 

aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 
Cx 

Cartão SMARTCARD 
: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

 
cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo 

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n-vinilpirolidona e 

não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo 
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base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
100 unidades. 

67 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo, caixa com 100 und.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 Clips para papel 
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: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo 

Cola instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 2, material metal, formato 
caixa com 100 unidades 

Cx 

: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Cx 
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Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganis
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m².
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

86 
Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
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: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

: tamanho 4, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 

litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 

conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr 
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 

229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
 

: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
 

: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 
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unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 

Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
branca; medindo Ø 19 mm
etiquetas. 

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
com 10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 
Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
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: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema 

de trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

  (01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor 

19 mm (obréia); rolo com 1000 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa Cx 

 
cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 

etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
Un 
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0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
X 10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
rolo com 10m. 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
de polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner 
09mmx20m. 

129 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m
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0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, Rl 

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm 
 

Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm 
 

Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, Rolo 

: de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais 

micro serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

filme de polipropileno bi-orientado azul 
medida de 12mmx30m 

Un 
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131 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno.
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.
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: de filme de polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) 
de  1,30 x 30m 

Rolo 

Flanela para limpeza. 
Flanela de 1º qualidade macia em cor 

branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 
Pct 

Guardanapo de papel 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 

com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno. 
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 

aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 
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146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala 
em até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
1.000 und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.
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Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 

e no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

 
: capacidade para grampear até 160 folhas 

com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
Cx 

grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx 

com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 
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160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 
m. 

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco
folhas. 

191 
Papel vergê 
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 

Papel vergê 
Requisitos: cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.
 

207 
Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
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: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

Pct 

: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct 

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem. 
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 Rolo 

branco, 180gr, A4. Caixa com 50 Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 
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unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 
x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und
 

233 
Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
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documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

 
: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 

, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1” 
mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 und Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
Cx 
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h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega 
cartela com 02 unidades.
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho 
Unidades. 

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB;
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
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h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do; 
cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB; 
sistema com porta USB 2.0; 

taxas de transferência de dados para USB 
(leitura) e até 70 MB/s (gravação); 

USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0. 
basta conectar na porta USB; 

invólucro resistente com laço de corda 

Un 
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sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote 
com 100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
50 unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 
Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

265 Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
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nsões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 

30 cm. 

Un 

para lixo, capacidade 100 litros, pacote Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

 
23mm x 12mm 100% virgem – Pacote Pct 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 

dupla para papel 
entrada e saída de documentos 

Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 

fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 
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folhas. 

269 
Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

272 Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m.

278 Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 
folhas 

284 Perfurador de papel pequeno

314 Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 

  
 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 
Abraçadeira,  
Material Velcro, tipo dupla face, comprimento total 25, 
largura 1,50, aplicação amarração e fixação, cor preta

2 

Agenda classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 
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demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un 

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
sinalização. 

Un 

para crachá. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m. 
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

 
com capacidade para perfurar até 100 un 

Perfurador de papel pequeno un 
 

zebrada preta e amarela 
un 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Material Velcro, tipo dupla face, comprimento total 25, 
largura 1,50, aplicação amarração e fixação, cor preta 

Rl 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou 
demais participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 páginas 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 
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ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

20 
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20 

20 

20 
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8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
 Requisitos: com depósito

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo cr2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 Bloco de papel lembrete
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Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

 
Requisitos: com depósito 

Un 

Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
máquina fotográfica, características 

adicionais modelo cr2032 

Un 

 
Requisitos: 9V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 folhas 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 

é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
blocos com 100 folhas 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

 
Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 

é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete Bl 
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Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação de polaseal
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha 

28 Borracha verde látex 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado.

 
30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 
(arquivo morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 
morto). 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, 
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
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Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bobina para plastificação de polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-mento 40, 
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

 UN 
Carimbo Numerador Automático 
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 
3 dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: 
Em qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 
ou 12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
dondo ou quadrado. 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela, aplicação escritório (arquivo 

 
Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor cinza, aplicação escritório 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 

Un 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 

Cx 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

2 

150 

50 

50 

3 

 
120 

120 

50 

120 

50 

30 

30 



Fl 0798 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

37 

Caneta esferográfica vermelha.
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tung
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos: base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto AZUL
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto LARANJA.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

44 

Caneta marca-texto VERDE.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto ROSA
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga AZUL, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga VERMELHA, 
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resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 

borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: base d’água. 
Un 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto AZUL 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto LARANJA. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto VERDE. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto ROSA 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 

marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga AZUL, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
Requisitos: material plástico, cor carga VERMELHA, 

Cx 
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aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

49 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

50 
Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de 
formato 210 x 297 

53 
Capa encadernação, material pvc 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor PRETA, 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades.

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em barras 
a base de água, polímero de n
estearato de sódio - não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Ades
base 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr.

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 
melhor qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
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aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

 
Requisitos: material plástico, cor carga VERDE, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

Requisitos: com capa 
Un 

Capa encadernação, material pvc 
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo a4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor PRETA, Un 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; 
dimensões 15mm x 10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com impressoras laser e jato 
de tinta. Caixa com 500 unidades. 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo 

Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, 
a base de água, polímero de n-vinilpirolidona e 

não dissolvido em álcool, para 
evitar evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, 
na posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola 
não se desprende e não cai da base. Adesivo preso à 

Tubo 

Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 

quando da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr Bisnaga 

Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em 
frasco com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

em poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

Pct 
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mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro plástico 
Requisitos: comEtiqueta identificação pote c/24 
unidades 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 
100 unidades 

67 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, 
paralelo, caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão.

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odore
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
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mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 

Requisitos: comEtiqueta identificação pote c/24 Pote 

Requisitos: tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

tamanho 0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 1, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 1/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 2, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 2/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 3, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 3/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 4, material metal, formato 
paralelo, caixa com 100 unidades. 

Cx 

tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

tamanho 6/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 50 unidades. 

Cx 

tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo, caixa com 25 unidades. 

Cx 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão 

Un 

Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 

Un 
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embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mes
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades.

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em 
Caixa com 250 unidades.

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
demais participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
diâmetro 9mm, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75
33 cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 
unidades. 

93 
Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

 
95 

Estilete largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).
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embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 
229 x 324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². 
Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos 
 
A4, 297 x 210. Caixa com 1000 

Cx 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos 
 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto de polivinila, 
diâmetro 9mm, cor preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
Requisitos: 300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 

25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

Un 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

 
Un 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico. 

Un 

autoadesiva  (01  etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 
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98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 
212,73mm). 

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas 

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos: cor branca, med. 
com 10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, 

 
110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m

117 
Fita em cetim 
Requisitos: Face simples, rolo 10m x 10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul.

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor BRANCA, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor VERDE, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor VERMELHA, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m
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Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: 
qualidade foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Requisitos: material papel, cor branca, medindo 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa com 10 folhas  cada 
folhas com 10 etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa Cx 

 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm, em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

 
Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
(fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
Un 

Requisitos: polipropileno transparente, mono face, Rl 

Requisitos: tamanho 19mm x 50m 
Un 

simples, rolo 10m x 10mm, na cor Rl 

Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rl 

Requisitos: dupla face, na cor BRANCA, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

Rl 

dupla face, na cor VERDE, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rl 

Requisitos: dupla face, cor VERMELHA, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

Rl 
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122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor BRANCA, largura 15mm, 
rolo com 10m. 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33metros

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 
1830 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
branco (Ref TZE-241). 
fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830.

 
126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm
de polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner vermelho 
09mmx20m 

129 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
verde – medida de 12mmx30m

130 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
AZUL – medida de 12mmx30m

131 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
branco – medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m

134 
Fita adesiva 
Requisitos: de filme de polipropileno bi
amarelo – medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 
caloria 150 a 30º de caloria.

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos: Rolo de 1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 

139 
Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 unidades. Cor Branco.
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Requisitos: face simples, cor BRANCA, largura 15mm, Rl 

Requisitos: de 12mm x 33metros 
Rl 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 
m, preto sobre branco (Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre 
241). Requisitos: original do 

fabricante do equipamento para rotulador eletrônico 
marca Brother modelo PT 1750 e 1830. 

Un 

Requisitos: transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais 

micro serrilhadas para prover corte manual fácil). 

 
Un 

Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

Requisitos: de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 

Requisitos: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m. 

Un 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
 

Un 

Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rl 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos: Rolo de 1,30 x 30m 

Rl 

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 

Un 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Requisitos: Pacote com 50 unidades. Cor Branco. 
Pct 
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141 

Guadanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno
Requisitos: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

 
147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
em até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
1.000 und. 

153 Lápis preto nr 02 
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Guadanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno 
Requisitos: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento 

Tb 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 

no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

 
Un 

 
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 

Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 
Cx 

Cx 
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Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata 
Requisitos: com 200 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata 
Requisitos: com 50 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas de 1 a 50.

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos: 
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados;
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 
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formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

com 50 folhas  pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 50. 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, programas para 
computadores, documentos,  e outros tipos de dados; 

700 mb de arquivos (dados ou 
músicas no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) 

Un 
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em arquivos de áudio.
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados;
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
à corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

166 
Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, 
características adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 
Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
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em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 
Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para 
armazenamento de áudio, vídeo, programas para 
computadores, documentos, jogos, imagens digitais e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste 
à corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

 
em plástico polipropileno c/ 10 Un 

 
em plástico polipropileno c/ 10 Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: 
velocidade 4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 

Resma 
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mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas.

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 mm x 45.7 m 
150 ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou 
similar. 

180 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 38,1 m; gramatura 
160 g/m². Referência HP 51642B ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 
HP Q8759A ou similar.

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 
mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 
folhas. 

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou 
similar. 

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 
m. 

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar.
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mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

: couchê branco e liso 180g/m2 
(glossypaper). Pacote com 50 folhas. 

Pct 

: couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct 

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Coated para impressora Designjet HP t1100ps.   
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 45.7 m (42 in x 
150 ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou 

Rolo 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 

: dimensões 914 mm x 38,1 m; gramatura 
160 g/m². Referência HP 51642B ou similar. 

Rolo 

fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência 

HP Q8759A ou similar. 
Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura 

mínima 180 g/m², acabamento brilhante, secagem 
instantânea, resistente à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 

Pct 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou 

Rolo 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 

Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 Rolo 

polipropileno brilhante adesivo para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar. 

Rolo 
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188 

Papel Universal High
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 
similar. 

189 

Papel universal High
impressora HP Designjet t1100ps
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². 
similar. 

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco
folhas. 

191 
Papel vergê 
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 
Papel vergê 
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

193 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar.

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 
g/m². 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 
m; 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 
30m 

199 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.
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Papel Universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou 

Rolo 

Papel universal High-gloss photopaper para 
impressora HP Designjet t1100ps. 

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

Rolo 

branco, 180gr, A4. Caixa com 50 Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar. 

Rolo 

p/  impressão  de foto 
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 Rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 

, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 
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205 
Pasta catálogo 
Requisitos: clear book

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra 
x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
31 divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
12 divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela.

222 Pasta plástica A4 
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clear book 40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
preta; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

 
: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

 
: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cinza. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

elástico 
:  amarela. 

Un 

Un 
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Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm,
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 
Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
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com 08 divisões, transparente. 

 
: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1” 
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1" 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
Cartela 
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V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AA; 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
a. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
b. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados 
intenso; 
d. Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
e. Resistência - alto poder de resistência a choques;
f. Capacidade 4 GB; 
g. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
i. Temperatura de armazen
j. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
k. Garantia - 5 (cinco) anos;
l. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

 
245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
a. sistema com porta USB 2.0;
b. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
c. Durabilidade - estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade;
d. Resistência - alto poder de resistência a choques;
e. Capacidade 8 GB;
f. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
g. Temperatura de operação:
h. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
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V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; Cartela com 02 unidades. 

Cartela 

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
 

70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera 
oferece grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

 
Un 
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i. Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
j. Garantia - 5 (cinco) anos;

a. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

gravação; 
b. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados 
uso intenso; 

d. Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;

e. Resistência – alto poder de resistência a choques;
f. Capacidade – 16 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
i. Temperatura de arm
j. Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
a. Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

gravação; 
b. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
c. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do 
uso intenso; 

d. Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;

e. Resistência – alta resistência a choques;
f. Capacidade – 32 GB;
g. Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
h. Temperatura de operação:
i. Temperatura de armazenamento:
j. Simplicidade – basta conectar a porta USB;
k. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB;
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
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basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do 

strutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB; 
sistema com porta USB 2.0; 

taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0. 

Un 
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- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de -
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 
mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote 
com 100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
mm x 76 mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
50 unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e 
leves. 

259 
Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo 
de Aço 1,8m. 

261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 
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basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
-4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Porta objetos conjugado 

organizador de mesa, porta lápis, clips e 
poliestireno, na cor fumê, medindo 

aproximadamente 228x65x90. 

Un 

 
: formato vertical; material poliestireno; 

espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 

30 cm. 

Un 

: para lixo, capacidade 100 litros, pacote Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 Un 

material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Carregador Bateria portátil 
110/220 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

Trava para Notebook 
: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Un 

 
23mm x 12mm 100% virgem – Pacote Pct 
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262 Refil para purificador libel

263 Tinta para carimbo azul

264 Tinta para carimbo preta

 265 Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas.

269 
Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

 271 Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 
und. 

275 Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 

278 Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade 
folhas 

282 Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

288 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta
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Refil para purificador libel Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de documentos 

Un 

Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, 
pacote com 40 folhas. 

Pct 

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un 

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un 

para  pistola de cola quente. 
un 

para crachá. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

Divisória para fichário 
23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 pct 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m. 
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 

transparente 45mm x 45m 
un 

para lápis 
un 

 
com capacidade para perfurar até 100 un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

Calculadora eletrônica un 
Caneta marcador permanente 

cor preta 
un 
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289 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas

299 Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm
302 Régua em acrílico de 50 cm

303 Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

304 Caderno 46 folhas 
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL
 

307 Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 

309 Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente

311 Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
11º  GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Caneta marcador permanente 
 

un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

encadernação nº 14mm, na cor 
preta, fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, 
pacote com 100 unidades 

pct 

Organizador de gavetas un 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

Etiqueta auto adesiva 
cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 

und por folha, caixa com 100 folhas 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azuL un 

Alfinete de segurança 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 
Transparência para Retroprojetor 

caixa com 50 folhas 
cx 

Pistola de cola quente un 

Grampo para grampeador 
9/10 caixa com 5000 unidades 

cx 

Bandeja porta documentos 
com um compartimento 

un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

 
zebrada preta e amarela 

un 

11º  GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - ÓRGÃO PARTICIPANTE
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I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo tamanho 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

35 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 

36 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caix
unidades. 

37 
Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
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DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 50 Un. 

Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito. 

Un 

Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, compri-mento 40, 
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 

Un 

Caneta esferográfica azul.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 

evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 

ungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 

Cx 
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CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

 
 
15 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
15 
 
 
15 
 
30 
 
 
 
30 
 
 
 

 
 

100 

 
30 
 
 

100 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
10 
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transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 
com 50 unidades. 

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12
12 unidades. 

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades.. 

44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 
12 unidades. 

46 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga azul, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

49 
Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor carga verde, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

57 

Cola branca escolar.
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 

64 Copo descartável em poliestireno
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transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga azul, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga verde, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo 

Copo descartável em poliestireno Pct 
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Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
100 unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, 
paralelo - caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material metal, formato 
paralelo - caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
paralelo - caixa com 25 

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento 
e encaixe por pressão.

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

110 
Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
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Requisitos: cor branco leitoso, capaci-dade para no 
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 

Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

Requisitos: tamanho 5 mini para convites, caixa com Cx 

Requisitos: tamanho 0, material metal formato 
paralelo, caixa com 100 und. 

Cx 

Requisitos: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 2, material metal, formato 
caixa com 100 unidades 

Cx 

Requisitos: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 3, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 4, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão. 

Un 

Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de aço resistente, sistema 
de trava, corpo de metal e formato anatômico. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 

Un 
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0,16, cor bege, aplicação multiuso).

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

112 
 Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m.  

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor 
azul. 

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor branca, 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m.

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor branca, largura 15mm, 
rolo com 10m.  

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
de polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais 
micro serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
2mm de espessura e liner vermelho 
09mmx20m. 

135 
Fita Silver Tape 
Rquisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente tipo durex 320 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
caloria 150 a 30º de caloria.

138 
Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 
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0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

Requisitos: transparente 12mm x 30m 
Un 

Requisitos: polipropileno transparente, mono face, Rl 

tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor Rolo 

Requisitos: dupla face, na cor branca, medindo 
15mm X 10m. Rolo c/ 10 m 

Rolo 

Requisitos: dupla face, na cor verde, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Requisitos: dupla face, cor vermelha, medindo 15mm 
X 10m. Rolo c/ 10 m. 

Rolo 

Requisitos: face simples, cor branca, largura 15mm, Rolo 

Requisitos: transparente 25mm x 50m (dorso plástico 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais 

micro serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

Requisitos: transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

Requisitos: de massa acrílica - transparente, com 
2mm de espessura e liner vermelho – medida 

Un 

quisitos: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

Requisitos: transparente tipo durex 320 celosil, 1ª 
linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a 
caloria 150 a 30º de caloria. 

Rolo 

Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor 

Un 
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branca ou laranja, borda costurada, tamaho 
40x60cm. 

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 
100% celulose virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente absorção, maciez, 
alvura e resistência (não esfarela), Pacote com 50 
folhas, medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produt

147 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno.
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra 
de fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
em até 250mm. 

150 
Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.
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branca ou laranja, borda costurada, tamaho 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado 
com papel suave, branco e de excelente absorção, 
pacote com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
Características: Guardanapo em papel gofrado; 
100% celulose virgem; folha simples de alta 

possui excelente absorção, maciez, 
alvura e resistência (não esfarela), Pacote com 50 
folhas, medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não 
abre na bolsa e deve possui dosador que facilita a 

mina na lapiseira, evitando a quebra. 
Tubo com 12 minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 

estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, Garantia contra defeitos 
de fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade 

Un 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Cx 
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153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades.

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel 
56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, 
gramatura folhas 54g/m².

165 
Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

166 
Maleta Organizadora
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 
pastas suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 
mancha. 

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, transparente 
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Requisitos:  formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha 
apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha 
para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

 
caniço de 3 mm de altura, borracha 

para apagar na parte superior, mecanismo de avanço 
de carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

Requisitos: com 200 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Un 

Requisitos: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 Un 

Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 Un 

Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga 
massa acondicionada e espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, validade carga 2 anos, 
características adicionais não contém glicerina e não 

Un 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca; dimensões 210 x 297 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Requisitos: clear book 40 plástico, transparente 
Un 
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cristal. 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
347 x 234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
unidades. 

209 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

210 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 
com fixador, porta-cd e etiqueta 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm.

213 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 
31 divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4
Requisitos: em plástico 
12 divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco.

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.
 

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und

233 
Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
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transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 

Pct 

documento tipo “L”.  
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 

Pct 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4.  
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico 

cd e etiqueta personalizável no 
dorso e bolso interno na contra capa. Dimensões 
aprox. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

 
Pct 

Requisitos: com 08 divisões, transparente. 
Un 

 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 

régua na lateral e na base. 

Un 

Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote 
com 10 unidades. Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und. Cx 

Prendedor de papel 1”  
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 

Cx 
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branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar;
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 
12 Unidades. 

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões
intenso; 
Durabilidade - estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência - alto poder de resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade - basta conectar a uma porta USB;
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen 
drive).  
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alto poder de resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
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branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 

Cx 

Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

Requisitos: não recarregável; tamanho AAA; 
Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 

produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 

mperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 
basta conectar a uma porta USB; 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen 

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alto poder de resistência a choques; 
16 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Un 
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Temperatura de operação: 0° C a 60° C
Temperatura de armazenamento:
Simplicidade – basta conectar a uma porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória 
drive). 
 Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos 
intenso; 
Durabilidade – estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade;
Resistência – alta resistência a choques;
Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 mm;
Temperatura de operação: 0° C a 60° C;
Temperatura de armazenamento: 
Simplicidade – basta conectar a porta USB;
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen 
drive).  
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB; 
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 
MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão 
em milímetros, e em polegadas, espessura 
1,5 mm, tamanho 30 cm.

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote 
com 100 unidades. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo colher, pacote com 
50 unidades. 

256 Talher descartável 
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Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento:- 20°C para 85°C; 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen 

Características/especificações: 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

estrutura de borracha áspera oferece 
grande proteção à unidade; 

alta resistência a choques; 
32 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
mazenamento: -20°C para 85°C; 

basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen 

64 GB;  
sistema com porta USB 2.0;  

taxas de transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s 
(gravação); USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  
basta conectar na porta USB; 

invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
20°C a 85°C (de -4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão 
em milímetros, e em polegadas, espessura mínima 
1,5 mm, tamanho 30 cm. 

Un 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote Pct 

Requisitos: material plástico, tipo colher, pacote com Pct 

Pct 
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Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 
unidades. 

257 
Tesoura  
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas 
leves. 

260 
Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo 
de Aço 1,8m. 

 261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

 271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 
folhas 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

298 
Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 
und por folha, caixa com 100 folhas

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

308 Cola branca 90g 

314 
Fita para sinalização
Requisitos:  zebrada preta e amarela
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Requisitos: material plástico, tipo faca, pacote com 50 

Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e Un 

Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo Un 

Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem – Pacote 

 
Pct 

Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo trilho 

Un 

Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un 

Requisitos: para  pistola de cola quente. 
Un 

fita adesiva 12 x 40 mm. 
Un 

Requisitos:  crepe 48mmx50m. 
Un 

Requisitos:  dupla face 18mmx30m. 
Un 

Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m. 
Un 

transparente 45mm x 45m 
Un 

 
Requisitos:  para lápis 

Un 

 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 Un 

Requisitos: caixa com 50 und. 
Cx 

documentos 
Requisitos: com três compartimentos 

Un 

Calculadora eletrônica Un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und Cx 

Requisitos:  largo caixa com 10 und 
Cx 

Etiqueta auto adesiva 
branca med 25,4x63,5 mm com 33 

und por folha, caixa com 100 folhas 
Cx 

Régua em acrílico de 30 cm Un 

Régua em acrílico de 50 cm Un 

Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

Un 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela 

Un 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça 
cor branca tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 
330mm, caixa com 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
330mm, caixa com 50 Un.

7 
Alfinete colorido para mapas 
Requisitos: na cor azul 
caixa com 50 Un 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta.  
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, 
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul
morto). 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
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ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Alfinete colorido para mapas tipo taça Requisitos: na 
tamanho 600mm x 330mm, caixa com 50 CX 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Apontador para lápis  
com depósito. 

Und 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
validade não inferior a 12 meses expresso 

na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 

largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
Und 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Und 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Und 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo 
Und 

Caneta esferográfica azul. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta. Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 

Cx 
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ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

200 

200 
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100 

100 

6 
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linha de espessura aproximada de 0.
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
alta qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente 
sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais 
quedas. Caixa com 50 unidades.

41 

Caneta marca-texto amarela
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

42 

Caneta marca-texto azul
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades.

43 

Caneta marca-texto laranja
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, caixa com 12 unidades

44 

Caneta marca-texto verde
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, Caixa com 12 unidades.

45 

Caneta marca-texto rosa 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 
12 cm, Caixa com 12 unidades.

52 
Capa encadernação, material pvc
de polivinila, tipo A4, cor 

53 
Capa encadernação, material pvc
de polivinila, tipo A4, cor 

60 

Cola instantânea liquida 5g  
mono componente, cor incolor, composição química à 
base de cianoacrilato, aplicação adesão instantânea 
metal, plástico e borracha)

62 

Corretivo líquido. Requisitos
secagem rápida, inodoro, atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade.

64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: na cor branco leitoso, capacidade para no 
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades 

67 
Clips para papel Requisitos
metal formato paralelo, caixa c/ 100 und.
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linha de espessura aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de tungstênio com 
ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 
Caneta esferográfica vermelha. Requisitos: tinta de 
alta qualidade, com secagem rápida evitando borrões; 
escrita macia; invólucro transparente e sextavado 
proporcionando conforto no manejo; orifício respirador 
no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm perfazendo uma 
linha de espessura aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

texto amarela. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 

caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto azul. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 

caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto laranja. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 

caixa com 12 unidades 

Cx 

texto verde. Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 

Caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto rosa Requisitos: não tóxica; 
design ergonômico que proporciona conforto e melhor 
escrita; tinta de alta durabilidade e super-fluorescente; 
ponta de poliéster chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e marcar; medindo aprox. 

Caixa com 12 unidades. 

Cx 

Capa encadernação, material pvcRequisitos:  cloreto 
de polivinila, tipo A4, cor incolor, formato 210 x 297. 

Und 

Capa encadernação, material pvcRequisitos: cloreto 
de polivinila, tipo A4, cor preta, formato 210 x 297. 

Und 

Cola instantânea liquida 5g  Requisitos:  (adesivo 
mono componente, cor incolor, composição química à 
base de cianoacrilato, aplicação adesão instantânea 
metal, plástico e borracha).Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Requisitos: material à base d’água, 
secagem rápida, inodoro, atóxico, aplicação em papel 
comum, em frasco com 18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor qualidade. 

Frasco 

Copo descartável em poliestireno 
: na cor branco leitoso, capacidade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 

Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa c/ 100 und. 

Cx 
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68 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

69 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

70 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

71 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

72 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

74 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

76 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

77 
Clips para papel Requisitos
metal, formato paralelo 

85 Envelope branco, tam A4,  297 x 210.
87 Envelope pardo, tam A4,  297 x 210. 

88 
Espiral encadernação 
cloreto de polivinila, diâmetro 
quantidade folhas 50, pacote com 100 unidades.

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox.. 85 fls de 75 g/m; comprimento de 
33 cm, pacote com 50 anidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
unidades. 

93 
Elástico borracha látex
pacote contendo peso líquido de 25g. Pacote com 100 
unidades. 

94 
Estilete estreito. Requisitos
sistema de trava, com lâmina de 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão

95 
Estilete Largo.  Requisitos
de trava, com lâmina de 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão.

96 
Estilete para serviços pesados
mm de aço resistente, sistema de trava, corpo de 
metal e formato anatômico.

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 

114 Fita adesiva Requisitos
115 Fita adesiva Requisitos
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Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos:  tamanho 1/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: . Tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades 

Cx 

Requisitos: tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos:  tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa com 100 unidades. 

Cx 

Requisitos:  tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: tamanho 8/0, material 
metal, formato paralelo - caixa com 25 unidades. 

Cx 

Envelope branco, tam A4,  297 x 210. Caixa c/ 250 Un Cx 

Envelope pardo, tam A4,  297 x 210. Caixa 250 Und. Cx 
Espiral encadernação Requisitos: material pvc - 
cloreto de polivinila, diâmetro 9mm, cor preta, 
quantidade folhas 50, pacote com 100 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox.. 85 fls de 75 g/m; comprimento de 
33 cm, pacote com 50 anidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
33 cm. Pacote com 70 unidades 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 
com 70 unidades 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 Pct 

Elástico borracha látex. Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 25g. Pacote com 100 Pct 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 8 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão 

Und 

Requisitos: corpo em plástico, sistema 
de trava, com lâmina de 18 mm em aço com 
tratamento galvanizado e encaixe por pressão. 

Und 

Estilete para serviços pesados Requisitos: lâmina 18 
de aço resistente, sistema de trava, corpo de 

metal e formato anatômico. 
Und 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Und 

Fita adesiva crepe 50mm x 50mRequisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

Und 

crepe 25mm x 50mRequisitos: (fita 
adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, aplicação 

Und 

Requisitos: transparente 12mm x 30m Und 

Requisitos: polipropileno transparente, Rl 
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mono face, 50mm x 50m.

128 
Fita dupla face Requisitos
transparente, com 2mm de espessura e liner 
– medida 09mmx20m

135 Fita Silver Tape Requisitos

136 
Fita adesiva Requisitos
celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º de caloria.

138 
Flanela para limpeza. 
qualidade macia em cor branca ou laranja, borda
costurada, tamaho 40x60cm.

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Guardanapo em papel gofrado; 100% celulose virgem; 
folha simples de alta qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e resistência (não esfarela), 
Pacote com 50 folhas, medindo aproximadamente 
24cm x 22 cm. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 19 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento dos
em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto

150 
Grampo para grampeador
niquelado de 1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

153 

Lápis preto nr 02Requisitos
preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades.

154 
Lápis preto Requisitos
borracha apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades.

158 
Livro ata  Requisitos
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 
Livro ata  Requisitos
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200.

160 

Livro protocolo Requisitos
quantidade folhas 100, comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
pautadas e numeradas sequencialmente, material 
capa papelão, gramatura folhas 54g/m².

173 

Papel formato A4. Requisitos
xerográficas e impressão a laser; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas.

203 

Pasta catálogoRequisitos
com PVC, cor preta
aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
plásticos 0,12mm, 4 parafusos.

204 

Pasta catálogoRequisitos
dura revestida em plástico na 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm.

207 
Pasta porta-documento tipo “L”
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 
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mono face, 50mm x 50m. 

Requisitos: de massa acrílica - 
com 2mm de espessura e liner vermelho 

medida 09mmx20m 
Und 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m Und 
Requisitos: transparente tipo durex 320 

celosil, 1ª linha, rolo medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º de caloria. 

Und 

Flanela para limpeza. Requisitos: Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca ou laranja, borda 
costurada, tamaho 40x60cm. 

Und 

Guardanapo de papel pequeno. Características: 
Guardanapo em papel gofrado; 100% celulose virgem; 
folha simples de alta qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e resistência (não esfarela), 

com 50 folhas, medindo aproximadamente 

Pct 

Grampeador tipo mesa tamanho médio.Requisitos: 
em metal, pintura metálica, capacidade grampo 26/6, 
com haste base medindo no mínimo 19 cm, em aço 
inox; estrutura do estojo de alojamento dos grampos 
em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto 

Und 

Grampo para grampeador 26/6. Requisitos:  em aço 
niquelado de 1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 

Cx 

Requisitos:  formato cilíndrico (lápis 
preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, material 
carga grafite), caixa com 50 unidades. 

Cx 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, com 
borracha apagadora, grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

Requisitos: com 100 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Und 

Requisitos: com 200 folhas pautado, capa 
dura, vertical, cor preto, folhas internas em papel off-
set 56g/m2, numeradas de 1 a 200. 

Und 

Requisitos: material papel off-set, 
quantidade folhas 100, comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características adicionais com folhas 
pautadas e numeradas sequencialmente, material 
capa papelão, gramatura folhas 54g/m². 

Und 

Requisitos: apropriado para cópias 
xerográficas e impressão a laser; cor branca; 
dimensões 210 x 297 mm; gramatura de 75 g/m². 
Resma de 500 folhas. 

Resma 

Requisitos: corpo em papelão forrado 
cor preta, tamanho ofício (240x330mm 

aproximadamente) , porta etiqueta, com 50 sacos 
parafusos. 

Und 

Requisitos: com visor externo, capa 
dura revestida em plástico na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 parafusos de metal. 
Dimensões 350 x 255 mm. 

Und 

documento tipo “L”.  Requisitos: material 
plástico, medindo 210 x 297 mm, espessura mínima 

Pct 
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0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 unidades.

223 

Prancheta universal 
acrílico ou poliestireno, 
3mm, dimensões aproximadas 
metálica com abertura até 15mm, régua na lateral e 
na base. 

234 

Pincel marcador para quadro branco 
magnéticoRequisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem 
12 Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco 
magnéticoRequisitos: fácil de apagar em qualquer 
quadro branco; alta durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor vermelha Caixa 
com 12 Unidades. 

239 

Pilha alcalina. Requisitos
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 unidades

241 

Pilha alcalina Requisitos
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades.

249 
Porta objetos conjugado
mesa, porta lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 228x65x90

251 
Régua em alumínioRequisitos:
com subdivisão em milímetros, e em polegadas, 
espessura mínima 1,5 mm, tamanho 

252 
Saco plástico Requisitos
litros, pacote com 100 unidades.

253 
Saco plásticoRequisitos
pasta catálogo, com quatro furos, 
unidades. 

257 
TesouraRequisitos: material aço inoxidável, material 
cabo plástico, comprimento 21 cm.

261 
Papel toalha branco  
virgem – Pacote com 1000 unidades

263 Tinta para carimbo azul

267 
Pasta suspensa para arquivo 
tipo trilho 

269 
Fita adesiva, PVC, Requisitos
solo, 50mm/30m, azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC Requisitos
solo, 50 mm/30m, vermelha, fita de sinalização.

280 Apontador de mesa Requisitos

281 
Perfurador de papel Requisitos
perfurar até 100 folhas

286 
Bandeja porta documentos 
compartimentos 

288 Caneta marcadora permanente 
289 Caneta marcadora permanente 

290 
Caneta marcadora permanente 
vermelha 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo 
preta/azul 
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. Pacote com 10 unidades. 

 Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, espessura mínima 
3mm, dimensões aproximadas 350x240mm, garra 
metálica com abertura até 15mm, régua na lateral e 

Und 

Pincel marcador para quadro branco 
: fácil de apagar em qualquer 

quadro branco; alta durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco 
: fácil de apagar em qualquer 

quadro branco; alta durabilidade; cores mais intensas; 
dura 6 h destampado sem secar; cor vermelha Caixa 

Cx 

Requisitos: não recarregável; tamanho 
AAA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não inferior a um ano no ato 
da entrega do produto; cartela com 02 unidades 

Cartela 

Requisitos:: não recarregável; tamanho 
AA; Voltagem 1.5 V; deve possuir potência confiável e 
prolongada; validade não inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

Porta objetos conjugadoRequisitos: organizador de 
mesa, porta lápis, clips e lembrete em poliestireno, na 
cor fumê, medindo aproximadamente 228x65x90. 

Und 

Requisitos: escala em centímetros 
com subdivisão em milímetros, e em polegadas, 
espessura mínima 1,5 mm, tamanho 30 cm. 

Und 

Requisitos: para lixo, capacidade 100 
litros, pacote com 100 unidades. 

Pct 

Requisitos:  grosso, sem bordas, para 
pasta catálogo, com quatro furos, pacote com 100 Pct 

material aço inoxidável, material 
cabo plástico, comprimento 21 cm. 

Und 

Papel toalha branco  Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 unidades 

Pct 

Tinta para carimbo azul Und 
Pasta suspensa para arquivo Requisitos: com grampo 

Und 

Requisitos: para demarcação de 
solo, 50mm/30m, azul, fita de sinalização. 

Und 

Requisitos: para demarcação de 
solo, 50 mm/30m, vermelha, fita de sinalização. 

Und 

Requisitos: para lápis Und 
Requisitos: com capacidade para 

perfurar até 100 folhas 
Und 

Bandeja porta documentos Requisitos: com três 
Und 

Caneta marcadora permanente Requisitos: cor preta Und 

Caneta marcadora permanente Requisitos: cor azul Und 
Caneta marcadora permanente Requisitos: cor 

Und 

Tinta para carimbo cor vermelha Und 
Almofada para carimbo Requisitos: nr 02, cor 

Und 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 
cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe.

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 
pauta. 
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 

cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, 
encaixe pincel com encaixe. 

Un 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

 
com depósito. 

Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 
v, aplicação máquina fotográfica, características 
adicionais modelo CR2032 

Un 

 
: 9V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco para anotações A4 
: com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 

aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

it 
: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 

blocos com 100 folhas 
Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 
na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem 

: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso 

Bl 
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na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 
onde é aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 

Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
protetora. 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

52 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 
 

53 

Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 
 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição 
polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, 
característi-cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 
líquido. 
 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 
40gr. 
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na embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície 

é aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de papel lembrete 

colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 
Bl 

para plastificação de polaseal 
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, 

largura 25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica vermelha. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, 

Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, 

Un 

 
cola em tubo com 40 gr. Composição 

pva, cor branca, aplicação escolar, 
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo 

Tubo 

: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 
12 meses quando da data de entrega. Tubo com 

Tubo 
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60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades.

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.
 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.
 
 

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.
 
 

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 25 unidades.
 
 

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impureza
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 
prata coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 
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instantânea liquida 5g 
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, 
aplicação adesão instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr. 

Bisnaga 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 1/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 2, material metal, formato 
caixa com 100 unidades 

Cx 

: tamanho 2/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. Cx 

: tamanho 6/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. Cx 

: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. Cx 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil 
média de 4.000 litros; composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido pelo sistema Melt 
blown, que consiste na sobreposição de microfibras 
tramadas. Possui a características de reter impurezas 
(superiores a 5 micra) na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe assim uma maior 
durabilidade e filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é impregnado com 

coloidal cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos em seu interior; 

Un 
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embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.
 

81 
Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm
 

 
 
 

2º  CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

2º 
CGEO 

3 

Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

2º 
CGEO 

4 

Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

2º 
CGEO 

5 

Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor 
330mm, caixa com 50 Un.

 
2º 

CGEO 
6 

Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
330mm, caixa com 50 Un.

2º 
CGEO 
20 

Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor amare
blocos com 100 folhas

2º 
CGEO 
27 

Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

2º 
CGEO 
30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, amarela
morto). 

2º 
CGEO 
31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 
x 250 x 350mm, cor azul
morto). 

2º 
CGEO 
33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde
morto). 
 

2º 
CGEO 
35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 
 

2º Caneta esferográfica preta
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embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Envelope comercial 75 gr 
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. Cx 

2º  CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor vermelho tamanho. 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 

330mm, caixa com 50 Un. 
Cx 

it 
: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 

blocos com 100 folhas 
Bl 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor verde, aplicação escritório (arquivo Un 

Caneta esferográfica azul. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Cx 

Caneta esferográfica preta. Cx 
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20 

ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

O cronograma 
será executado 

durante o 
período de 

vigência da Ata 

5 

5 

5 

5 

110 

20 

10 

10 

10 

10 
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CGEO 
36 

Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. 
unidades. 
 

2º 
CGEO 
37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. 
com 50 unidades. 

2º 
CGEO 
38 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

2º 
CGEO 
41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

2º 
CGEO 
42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

2º 
CGEO 
43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades.. 

2º 
CGEO 
44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
12 unidades. 

2º 
CGEO 
55 

Caregador de pilha AA e AAA.

2º 
CGEO 
59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 
de altura, tubo com 40 g
data de validade impressa no 
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: tinta de alta qualidade, com secagem 
rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 

4 mm; sistema de funcionamento 
com esfera de tungstênio com ótimo rendimento e 
resistente a eventuais quedas. Caixa com 50 

Caneta esferográfica vermelha. 
: tinta de alta qualidade, com secagem 

rápida evitando borrões; escrita macia; invólucro 
transparente e sextavado proporcionando conforto no 
manejo; orifício respirador no invólucro; ponta grossa 
de 1.0 mm perfazendo uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; sistema de 
funcionamento com esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a eventuais quedas. Caixa 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: 
sublinhar e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 

Cx 

Caregador de pilha AA e AAA. Un 

: fabricada à base de éter de 
poliglucosídeo, sem glicerina, atóxica, com regulagem 

tubo com 40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no produto de, no mínimo 

Tubo 
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12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr.

2º 
CGEO 
63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr 
unidade. Pacote com 100 unidades.

2º 
CGEO 
64 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 
unidades. 

2º 
CGEO 
68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

2º 
CGEO 
73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 100 unidades.

2º 
CGEO 
75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 50 unidades.

2º 
CGEO 
77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 
paralelo - caixa com 25 unidades.

2º 
CGEO 
79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

2º 
CGEO 
87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 
unidades. 

2º 
CGEO 
93 

Elástico borracha látex
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso 
líquido de 25g. Pacote com 100 unidades.

2º 
CGEO 
94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

2º 
CGEO 
95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado 
e encaixe por pressão.

2º 
CGEO 
96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
de trava, corpo de metal e formato anatômico.

2º 
CGEO 
109 

Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

2º 
CGEO 
110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

2º 
CGEO 
111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25, comprimento 50, 
0,16, cor bege, aplicação multiuso).

2º 
CGEO 
112 

Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

2º 
CGEO 
113 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.

2º Fita adesiva 
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12 meses quando da data de entrega. Tubo com 40gr. 

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, 

capacidade para no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 unidades. 

Pct 

Copo descartável em poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 
Pct 

: tamanho 1, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 3/0, material metal, formato 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

: tamanho 4/0, material metal, formato 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

: tamanho 8/0, material metal, formato 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Elástico borracha látex. 
na cor amarelo, pacote contendo peso 

líquido de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado 

e encaixe por pressão. 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema 

de trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 50, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, largura 25, comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação multiuso). 

Un 

Fita adesiva dupla face 
: incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 

Rl 
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CGEO 
115 

Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 
50mm x 50m. 

2º 
CGEO 
118 

Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor 
azul. 

2º 
CGEO 
120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

2º 
CGEO 
127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

2º 
CGEO 
135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

2º 
CGEO 
138 

Flanela para limpeza.
Requisitos: Flanela de 1º 
branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

2º 
CGEO 
139 

Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo.

2º 
CGEO 
142 

Guardanapo de papel pequeno.
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm.

2º 
CGEO 
146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mí
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

 
2º 

CGEO 
148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala 
em até 250mm. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

2º 
CGEO 
153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 
com 50 unidades. 

2º 
CGEO 
158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas
vertical, cor preto, folhas internas em papel off
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100.

2º 
CGEO 
160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

2º 
CGEO 
162 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
pacote com 5 unidades.

2º Papel formato A4. 
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polipropileno transparente, mono face, 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

Flanela para limpeza. 
Flanela de 1º qualidade macia em cor 

branca ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

Un 

Guardanapo de papel pequeno. 
Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), Pacote com 50 folhas, 
medindo aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento 
dos grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

Un 

 
: capacidade para grampear até 160 folhas 

com um trilho em escala de ajuste de profundidade 
Un 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material 
corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, 
formato corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa 

Cx 

com 100 folhas pautado, capa dura, 
vertical, cor preto, folhas internas em papel off-set 
56g/m2, numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 
100, comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, 

pacote com 5 unidades. 
Pct 

Resma 
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CGEO 
173 

Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

190 
Papel vergê 
Requisitos: cor branco
folhas. 

191 
Papel vergê 
Requisitos: cor creme
folhas. 

192 
Papel vergê 
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

2º 
CGEO 
203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 
, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico 
347 x 234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
cor fumê, espessura mínima 3mm, dimensões 
aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base.

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro 
branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 
Unidades. 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen 
drive). 
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB;
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: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

branco, 180gr, A4. Caixa com 50 Cx 

creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

cor palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) 

, porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
Un 

: transparente com elástico e com abas - Un 

documento tipo “L”. 
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico 
amarela. 

Un 

 
: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
, espessura mínima 3mm, dimensões 

aproximadas 350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na lateral e na base. 

Un 

para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro 

branco; alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 
h destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 

não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 04 unidades. 

Cartela 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen 

64 GB; 

Un 
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- Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
- Rapidez - taxas de 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 
(gravação); 
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")
- Temperaturas de operação 
32°F a 140°F); - Temperaturas de armazenamento 
de -20°C a 85°C (de 
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 
Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

250 

Plástico para crachá.
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

 261 
Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
com 1000 unidades 

 265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

272 
Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

308 Cola branca 90g 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela
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sistema com porta USB 2.0; 
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); 
USB 2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s 

Compatível com a versão anterior - USB 2.0. 
basta conectar na porta USB; 

ucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -

Temperaturas de armazenamento - 
20°C a 85°C (de -4°F a 185°F); 

5 (cinco) anos ; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; 

Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

. 
: formato vertical; material poliestireno; 

espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.  

Un 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

 
23mm x 12mm 100% virgem – Pacote 

 
Pct 

Bandeja dupla para papel 
entrada e saída de documentos 

Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

para crachá. 
un 

Caneta marcador permanente 
cor preta 

un 

Caneta marcador permanente 
 

un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

largo caixa com 10 und 
cx 

rolo com 100 mts 
mt 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

un 
 

zebrada preta e amarela un 
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ESTADO MAIOR DO 

I 
T 
E 
M 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros

2 

Agenda classic.  
Requisitos: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
ecológico 63g, 352 páginas.

3 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor branca 
caixa com 50 Un. 

4 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor verde 
caixa com 50 Un. 

5 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor vermelho tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor amarelo 
caixa com 50 Un. 

7 
Alfinete colorido para mapas tipo taça
Requisitos: na cor azul 
com 50 Un. 

8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe. 

9 
Apontador para lápis  
Requisitos: com depósito.

10 
Bateria lithium 
Requisitos: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico.

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 
unidades 

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 
modelo CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 
Bloco liso com 50 folhas destacáveis
Requisitos: em papel apergaminhado 56g/m² 
198mm). 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO - ÓRGÃO PARTICIPANTE

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UN CRONOGRAMA

: Material vélcro, tipo dupla face, comprimento 
total 25cm, largura 1,50cm, aplicação amarração e 
fixação, cor preta. Rolo com 3 metros 

Rl  

 
 
 
 
 
O cronograma 
será executado 
durante o 
período de 
vigência da Ata

: capa Jacarta, cor verde, com frisos, fitilho, 
índice e planejamento, logomarca do COTER ou demais 
participantes e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, papel 
ecológico 63g, 352 páginas. 

Un 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor branca tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor verde tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
vermelho tamanho. 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor amarelo tamanho 600mm x 330mm, Cx 

Alfinete colorido para mapas tipo taça 
na cor azul tamanho 600mm x 330mm, caixa Cx 

Apagador quadro magnético 
:  material corpo plástico, comprimento 15 cm, 

largura 6 cm, altura 4 cm, material base feltro, encaixe 
Un 

com depósito. 
Un 

: bateria não recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho eletroeletrônico. 

Un 

V13GA (A76) = LR44. Cartela c/ 10 Cartela 

: não recarregável, tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, características adicionais 

Un 

300mAh. 
Un 

Bateria para telefone sem fio 
2,4V, 600mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 300mAh. 

Un 

Bateria para telefone sem fio 
3.6V, 600mAh. 

Un 

Bloco liso com 50 folhas destacáveis 
: em papel apergaminhado 56g/m² - 150 x Bl 
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ÓRGÃO PARTICIPANTE 

CRONOGRAMA 
QUANTIDADE 

TOTAL 

 

O cronograma 
será executado 
durante o 
período de 
vigência da Ata 

50 

600 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

100 

50 

30 

100 

40 

20 

20 

20 
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18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 folhas.

19 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 
Bloco Adesivo Post-it 
Requisitos: refil puxa fácil, cor 
blocos com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 
prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 meses 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

   
23 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta
Requisitos: cor amarela; dimensões 76 x
de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet

25 
Bobina para plastificação 
Requisitos: medindo 23cm x 60m.

26 
Borracha apagadora de escrita
Requisitos: material borracha, compri
25, altura 9, cor branca, tipo macia, 

27 
Borracha apagadora de escrita (bicolor)
Requisitos: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 Borracha verde látex. 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de ficar com 2 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0,
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 
redondo ou quadrado. 

30 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, amarela
morto). 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
250 x 350mm, cor azul
morto). 

32 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico polionda, dimensões 130 x 
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Bloco para anotações A4 
com pauta, com 50 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 102 mm; prazo 

validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

: refil puxa fácil, cor amare-la, 76 x 76mm, 
 

Bl 

Bloco de anotações / lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 102 x 148 mm; 

prazo de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 38 x 50 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de anotações/lembretes autoadesivo sem pauta.  
: cor amarela; dimensões 76 x 76 mm; prazo 

de validade não inferior a 12 meses expresso na 
embalagem; reposicionável; cola e descola com 
facilidade; não transfere adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

Bl 

Bloco de papel lembrete 
refil c/ 750 folhas, tipo Acrimet 

Bl 

para plastificação de polaseal  
medindo 23cm x 60m. 

Bob 

Borracha apagadora de escrita. 
: material borracha, compri-mento 40, largura 

25, altura 9, cor branca, tipo macia, c/ capa protetora. 
Un 

Borracha apagadora de escrita (bicolor) 
: borracha, 45mm x 17mm x 7,30mm azul e Un 

Un 
Carimbo Numerador Automático 

6 dígitos, opção de ficar com 2 dígitos ou 3 
dígitos ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 dígitos com 
repetição. Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 Aplicação: Em 
qualquer documento que necessite a marcação 
sequencial de números. Sua configuração permite a 
regulagem da quantidade de repetição (0, 1, 2, 3, 4, 6 ou 
12), bem como regular a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal para numeração de 
páginas, com o nome da OM e local para Rubrica, 

 

Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

amarela, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

cor azul, aplicação escritório (arquivo 
Un 

(arquivo morto) 
: material plástico polionda, dimensões 130 x 

Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

150 

400 

500 

400 

400 

500 

200 

50 

500 

500 

400 

15 

150 

150 

150 



Fl 0842 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

250 x 350mm, cor cinza
morto). 

33 
Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor verde, aplicação escritório (arquivo morto).

34 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor vermelha
morto). 

35 

Caneta esferográfica azul
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

36 

Caneta esferográfica preta
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades.

37 

Caneta esferográfica vermelha
Requisitos: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 unidades.

38 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul
Requisitos: caixa com 12 unidades.

39 
Caneta escrita fina com tinta em gel na cor preta
Requisitos: caixa com 12 unidades.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

42 

Caneta marca-texto azul
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

43 

Caneta marca-texto laranja
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 
unidades.. 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

cor cinza, aplicação escritório (arquivo 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

, aplicação escritório (arquivo morto). 
Un 

(arquivo morto)  
material plástico polionda, dimensões 130 x 250 x 

cor vermelha, aplicação escritório (arquivo 
Un 

Caneta esferográfica azul.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica preta.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximada de 0.4 
mm; sistema de funcionamento com esfera de tungstênio 
com ótimo rendimento e resistente a eventuais quedas. 
Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta esferográfica vermelha.  
: tinta de alta qualidade, com secagem rápida 

evitando borrões; escrita macia; invólucro transparente e 
sextavado proporcionando conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta grossa de 1.0 mm 
perfazendo uma linha de espessura aproximadamente 
de 0.4 mm; sistema de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo rendimento e resistente a 

Caixa com 50 unidades. 

Cx 

Caneta escrita fina com tinta em gel na cor azul 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

escrita fina com tinta em gel na cor preta 
caixa com 12 unidades. 

Cx 

base d’água. 
Un 

texto amarela. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto azul. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto laranja. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 

Cx  
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44 

Caneta marca-texto verde
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design ergonômico que 
proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, 

46 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

47 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 unidades.

48 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
aplicação retroprojetor. 

49 
Caneta hidrográfica.  
Requisitos: material plástico, cor carga 
retroprojetor. Caixa com 12 

50 
Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id
ZEBRA). 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa. 

52 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

53 
Capa encadernação, material pvc
Requisitos: cloreto de polivinila, tipo A4, cor 
formato 210 x 297. 

54 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 
15mm x 10 mm; cor branca
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 
unidades. 

55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva vga e USB switch

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação escolar, característi
cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido.

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr (adesivo 
base de água, polímero de n
de sódio - não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. 

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, 
com 40 g, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr.
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texto verde. 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

texto rosa 
: não tóxica; design ergonômico que 

proporciona conforto e melhor escrita; tinta de alta 
durabilidade e super fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas medidas de traço: sublinhar 
e marcar; medindo aprox. 12 cm, caixa com 12 unidades. 

Cx  

: material plástico, cor carga azul, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga preta, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga vermelha, 
aplicação retroprojetor. Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: material plástico, cor carga verde, aplicação 
Caixa com 12 unidades. 

Cx 

: de 125 Khz (id-Card) (para impressora Un 

 
Un 

Capa encadernação, material pvc – 
:  cloreto de polivinila, tipo A4, cor incolor, Un 

Capa encadernação, material pvc – 
: cloreto de polivinila, tipo A4, cor preta, Un 

 
papel em gramatura de 180 g/m²; dimensões 

cor branca; sem impressões; compatível 
com impressoras laser e jato de tinta. Caixa com 500 

Cx 

Carregador de pilha AA e AAA. Un 

: 2 (duas) portas kva vga e USB switch 
Un 

cola em tubo com 40 gr. Composição polivinil 
pva, cor branca, aplicação escolar, característi-

cas adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido. 

Tubo  

: tubo com 10 gr (adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-vinilpirolidona e estearato 

não dissolvido em álcool, para evitar 
evaporação excessiva. Ao ser usada até o final, na 
posição vertical, com o adesivo para baixo, a cola não se 
desprende e não cai da base. Adesivo preso à base. 

Tubo  

: fabricada à base de éter de poliglucosídeo, 
sem glicerina, atóxica, com regulagem de altura, tubo 

, com tampa hermética, com data de validade 
impressa no produto de, no mínimo 12 meses quando da 
data de entrega. Tubo com 40gr. 

Tubo  
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60 

Cola instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono componente, cor incolor, 
composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha)
c/ 5 gr. 

61 Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 Gr.

62 

Corretivo líquido.  
Requisitos: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 
qualidade. 

63 

Copo descartável em poliestireno
Requisitos: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 
para no mínimo 50ml
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 
unidades. 

64 
Copo descartável em poliestireno
Requisitos: cor branco leitoso, capaci
mínimo 200ml norma ABNT. Pacote com 100 unidades.

65 
Chaveiro Plástico 
Requisitos: com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 

66 
Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini
unidades. 

67 
Clips para papel  
Requisitos: tamanho 0,
caixa com 100 und. 

68 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1,
caixa com 100 unidades.

69 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0,
- caixa com 100 unidades.

70 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2,
caixa com 100 unidades

71 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0
- caixa com 100 unidades.

72 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3,
caixa com 100 unidades.

73 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0
- caixa com 100 unidades.

74 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4,
caixa com 100 unidades.

75 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0
- caixa com 50 unidades.

76 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0,
- caixa com 50 unidades.

77 
Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0,
- caixa com 25 unidades.

78 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
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Cola instantânea liquida 5g  
: (adesivo mono componente, cor incolor, 

composição química à base de cianoacrilato, aplicação 
adesão instantânea metal, plástico e borracha). Bisnaga 

Bisnaga 

Bisnaga c/20 Gr. Bisnaga 

: material à base d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco 
com 18ml. Ref.: faber castell, equivalente ou de melhor 

Frasco  

Copo descartável em poliestireno 
: (para café) na cor branco leitoso, capacidade 

50ml, bordas arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por unidade. Pacote com 100 

Pct 

poliestireno 
: cor branco leitoso, capaci-dade para no 

norma ABNT. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

com Etiqueta Identificação Pote c/ 24 Pote 

5 mini para convites, caixa com 100 Cx 

0, material metal formato paralelo, Cx 

1, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

1/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

2, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades 

Cx 

2/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

3/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4, material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

Cx 

4/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

6/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades. 

Cx 

8/0, material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades. 

Cx 

em acrílico cristal, padrão A4, 2mm de 
Un 
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espessura, com impressão UV e nome d

79 
Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome d

80 

Elemento filtrante.  
Requisitos: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (su
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 
conferindo-lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata colo
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega.

81 
Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm

82 

Envelope saco kraft natural
Requisitos: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
com 250 unidades. 

83 
Envelope de papel branco para cartão
Requisitos: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 
unidades 

84 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210.
unidades 

86 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 210. 
unidades. 

87 
Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 210. 
unidades. 

88 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc 
9mm, cor preta, quantidade folhas 50, pacote com 100 
unidades. 

89 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades.

90 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 50 unidades.

91 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm
Requisitos: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm. Pacote com 70 unidades.

92 
Espiral plástico para encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
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espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

em acrílico cristal, padrão A3, 3mm de 
espessura, com impressão UV e nome do Órgão. 

Un 

: carvão ativado com prata coloidal para 
purificador de água modelo Soft Everest; vida útil média 
de 4.000 litros; composição: cartucho em polipropileno 
atóxico produzido pelo sistema Melt blown, que consiste 
na sobreposição de microfibras tramadas. Possui a 
características de reter impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de sua espessura, 

lhe assim uma maior durabilidade e filtro de 
carvão ativado, que pelo processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal cuja ação bacteriostática 
inibe a proliferação de microrganismos em seu interior; 
embalado em saco plástico personalizado e lacrado, 
junto com cartela de instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) ano no ato de entrega. 

Un 

Envelope comercial 75 gr  
114 x 162 mm. Caixa com 250 unidades. 

Cx 

Envelope saco kraft natural. 
: cor pardo; sem impressões; dimensões 229 x 

324 mm; feito em papel kraft gramatura 80 g/m². Caixa 
Cx 

Envelope de papel branco para cartão 
: 114 x 162mm, 90 g/m². caixa com 100 Cx 

Envelope branco com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

Envelope pardo com o timbre do COTER ou dos demais 

tamanho A4, 297 x 210. Caixa com 1000 
Cx 

tamanho A4,  297 x 210. Caixa com 250 Cx 

 
: material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 

quantidade folhas 50, pacote com 100 
Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 12 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
cm, pacote com 100 Unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 17 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 

cm. Pacote com 50 unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação Ø 20 mm. 
: cor preta; fabricado em PVC semirrígido; 

encaderna aprox. 85 fls de 75 g/m²; comprimento de 33 
unidades. 

Pct 

Espiral plástico para encadernação, 23 mm 
300 mm, cor preta, Pacote com 60 unidades. 

Pct 
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93 
Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 
de 25g. Pacote com 100 unidades.

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 8 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

95 

Estilete Largo.  
Requisitos: corpo em plástico, sistema de trava, com 
lâmina de 18 mm em aço com tratamento galvanizado e 
encaixe por pressão. 

96 
Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm
trava, corpo de metal e formato anatômico.

97 
Etiqueta autoadesiva  (
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

98 
Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm).

99 
Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas

100 
Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas (210 x 297mm).

101 
Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha)
Requisitos: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

102 
Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha)
Requisitos:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm).

103 
Etiqueta para aplicação em cd
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas.

104 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

105 
Etiqueta auto adesiva circular
Requisitos: material papel de alta qualidade; 
medindo Ø 19 mm (obréia)

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, 
46,56mm x 77,79mm, formato retangular, características 
adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4.

107 
Etiqueta auto adesiva  
Requisitos: cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, 
10 folhas. 

108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 84,67 x 101,6mm
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 
etiquetas. 

109 
Extrator de grampo tipo espátula, 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço.

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 
largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
aplicação multiuso). 

112 
Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 19mmx20m.

113 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 12mm x 50 m.
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. 
na cor amarelo, pacote contendo peso líquido 

de 25g. Pacote com 100 unidades. 
Pct 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

: corpo em plástico, sistema de trava, com 
em aço com tratamento galvanizado e 

Un 

Estilete para serviços pesados 
18 mm de aço resistente, sistema de 

trava, corpo de metal e formato anatômico. 
Un 

(01  etiqueta p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (02  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (138,11 x 212,73mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (14  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (16  etiquetas  p/ folha)  
: caixa com 100 folhas (210 x 297mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (20  etiquetas  p/ folha) 
: caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta autoadesiva  (30  etiquetas p/ folha) 
:  caixa com 100 folhas (215,9 x 279,4mm). 

Cx 

Etiqueta para aplicação em cd-dvd Requisitos: qualidade 
foto medindo 115 mm. Caixa com 50 folhas. 

Cx 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor branca; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

Etiqueta auto adesiva circular. 
: material papel de alta qualidade; cor preta; 

(obréia); rolo com 1000 etiquetas. 
Rl 

material papel, cor branca, medindo 
formato retangular, características 

adicionais caixa com 10 folhas  cada folhas com 10 
etiquetas, tamanho A4. 

Cx 

 
cor branca, med. 25,4 x 63,5 mm, caixa com Cx 

cor branca, med 84,67 x 101,6mm, 6 
etiquetas p/folhas, caixa c/ 100 folhas contendo 600 

Cx 

Extrator de grampo tipo espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 cm,  em aço. 

Un 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 50, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

crepe 25mm x 50m 
: (fita adesiva, material crepe, tipo monoface, 

largura 25, comprimento 50, espessura 0,16, cor bege, 
Un 

Fita adesiva dupla face 
incolor, de 19mmx20m. 

Un 

transparente, de 12mm x 50 m. 
Un 
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114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 30m

115 
Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 50m.

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx10mm, na cor 
amarela. 

118 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul

119 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corbranca
10m. Rolo c/ 10 m 

120 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na corverde
10m. Rolo c/ 10 m. 

121 
Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, corvermelha
10m. Rolo c/ 10 m. 

122 
Fita de cetim 
Requisitos: face simples, 
com 10m.  

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 metros.

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do fabricante
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830.

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
(Ref TZE-241). Requisitos
equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
modelo PT 1750 e 1830.

126 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
polipropileno bi-orientado de 23 a 25 microns de 
espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
sintética - boa resistência ao cisalhamento, laterais 
serrilhadas para prover corte manual fácil).

127 
Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 50m 
recuo e picote – medida de 22mm x10m.

128 
Fita dupla face  
Requisitos: de massa acrílica 
de espessura e liner vermelho

129 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m 

130 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m 

131 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
medida de 12mmx30m.

132 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

133 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
vermelho – medida de 12mmx30m
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transparente 12mm x 30m 
Un 

: polipropileno transparente, mono face, 50mm Rl  

: tamanho 19mm x 50m. 
Un 

face simples, rolo 10mx10mm, na cor Rolo 

face simples, rolo 10mx11mm, na cor azul. 
Rolo 

dupla face, na corbranca, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, na corverde, medindo 15mm X Rolo 

dupla face, corvermelha, medindo 15mm X Rolo 

: face simples, cor branca, largura 15mm, rolo Rolo 

de 12mm x 33 metros. 
Rolo 

Fita adesiva, plástico, rotuladora de 12 mm (½") x  8 m, 
preto sobre branco (Ref TZE-231). 

: original do fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca Brother mod. PT 1750 e 1830. 

Un 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 8 m, preto sobre branco 
Requisitos: original do fabricante do 

equipamento para rotulador eletrônico marca Brother 
PT 1750 e 1830. 

Un 

transparente 25mm x 50m (dorso plástico de 
orientado de 23 a 25 microns de 

espessura, com adesivo a base de borracha e resina 
boa resistência ao cisalhamento, laterais micro 

serrilhadas para prover corte manual fácil). 

Un 

transparente 25mm x 50m de papel com 
medida de 22mm x10m. 

Un 

de massa acrílica - transparente, com 2mm 
vermelho – medida 09mmx20m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado verde – 
 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado azul – 
 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado preto – 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado branco 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: de filme de polipropileno bi-orientado 
medida de 12mmx30m 

Un 
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134 
Fita adesiva  
Requisitos: de filme de polipropileno bi
– medida de 12mmx30m.

135 
Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 50m.

136 

Fita adesiva  
Requisitos: transparente
rolo medindo 12 mm x 40 m 
30º de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 
Flanela para limpeza.  
Requisitos: Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm.

139 
Garrafa térmica  
Requisitos: 1,8 Litros com corpo em aço inoxidável e 
com sistema à vácuo. 

140 
Garfo descartável  
 Requisitos: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco. 

141 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade

142 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em papel gofrado; 100% 
celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm

143 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 
(2B). 
Requisitos: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

144 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 
(2B). 
Requisitos: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

145 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 
(2B).  
Requisitos: mácio para escrever; fácil de 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento.

146 

Grampeador tipo mesa tamanho médio
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 
Grampeador tipo mesa tamanho pequeno
Requisitos: em metal, pintura metálica, capacidade 
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: de filme de polipropileno bi-orientado amarelo 
medida de 12mmx30m. 

Un 

: cinza, med. 48mm x 50m. 
Un 

transparente tipo durex 320 celosil, 1ª linha, 
rolo medindo 12 mm x 40 m – resistência a caloria 150 a 

Rolo 

Filme Poliester (Acetato) 
:  Rolo de  1,30 x 30m 

Rolo 

 
Flanela de 1º qualidade macia em cor branca 

ou laranja, borda costurada, tamaho 40x60cm. 
Un 

Litros com corpo em aço inoxidável e 
 

Un 

: Pacote com 50 Unidades. Cor Branco.  
Pct 

 
: 33 x 33cm, folhas duplas, confeccionado com 

papel suave, branco e de excelente absorção, pacote 
com 50 Unidade, de boa qualidade 

Pct 

Guardanapo de papel pequeno.  
: Guardanapo em papel gofrado; 100% 

celulose virgem; folha simples de alta qualidade que 
possui excelente absorção, maciez, alvura e resistência 
(não esfarela), Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximadamente 24cm x 22 cm. 

Pct 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.5 mm 

: macio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 

lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tb 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.7 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 

bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grafite fino polymer técnico para lapiseira Ø 0.9 mm 

: mácio para escrever; fácil de apagar; 
resistente; embalagem com tampa eficiente que não abre 
na bolsa e deve possui dosador que facilita a colocação 
da mina na lapiseira, evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de comprimento. 

Tubo 

Grampeador tipo mesa tamanho médio. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 19 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, com altura mínima de 8,5 cm; 
capacidade para grampear no mínimo 30 folhas 

aneamente. Garantia contra defeitos de fabricação 
de no mínimo 1 (um) ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

Un 

Grampeador tipo mesa tamanho pequeno. 
: em metal, pintura metálica, capacidade 

Un 
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grampo 26/6, com haste base 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto.

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para grampear até 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 
até 250mm. 

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 
Grampo para grampeador 26/6
Requisitos:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 
tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und.

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, 
unidades. 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
und. 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 
unidades. 

154 
Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

157 

Lapiseira 0.9 mm –  
Requisitos: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata  
Requisitos: com 100 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata  
Requisitos: com 200 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 200.

160 
Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 
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grampo 26/6, com haste base medindo no mínimo 13 
cm, em aço inox; estrutura do estojo de alojamento dos 
grampos em aço inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) ano, claramente 
expressa na embalagem do produto. 

: capacidade para grampear até 160 folhas 
com um trilho em escala de ajuste de profundidade em 

Un 

Grampo p/ grampeador 23/15 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tam 23/15). Caixa com 1000 
Cx 

Grampo para grampeador 26/6. 
:  em aço niquelado de 1ª qualidade, com 

tratamento antiferrugem. Caixa com 5.000 und. 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/20 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/20). Cx c/ 1.000 
Cx 

Grampo p/ grampeador 23/24 
: material metal, tratamento superficial 

galvanizado/cobreado, tamanho 23/24). Caixa c/ 1.000 
Cx 

formato cilíndrico (lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato 
corpo cilíndrico, material carga grafite), caixa com 50 

Cx 

madeira 2mm, 2B, com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

12 unidades. 

Cx 

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

com 12 unidades. 

Cx  

: com caniço de 3 mm de altura, borracha para 
apagar na parte superior, mecanismo de avanço de 
carga, com prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima equivalentes ou superior a 

Caixa com 12 unidades. 

Cx  

com 100 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas tipograficamente de 1 a 100. 

Un 

com 200 folhas pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 
numeradas de 1 a 200. 

Un 

: material papel off-set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, tipo capa dura, 

Un 
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características adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata  
Requisitos: com 50 folhas
cor preto, folhas internas em papel off
numeradas de 1 a 50. 

162 
Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post
com 5 unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos:  
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 
outros tipos de dados; 
D. Capacidade: 700 mb de arquivos (dados ou músicas 
no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 
arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas;
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após longo armazenamento.

164 

Mídia de disco DVD
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos;
E. Velocidade de gravação: 16x;
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas;
G. Material de gravação altamente
corrupção de imagem e deterioração após longo 
armazenamento. 

165 
Maleta Organizadora  
Requisitos: Cinza em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

166 
Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas.  

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 
tamanho único, validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha.

168 
Mídia DVD-RW, regravável 4.7gb, 
4x, embalagem capa de acrílico slim case.

169 
Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 297MM, 420 
cor branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor amarela
mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

171 Papel formato A4. 
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adicionais com folhas pautadas e 
numeradas sequencialmente, material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

com 50 folhas  pautado, capa dura, vertical, 
cor preto, folhas internas em papel off-set 56g/m2, 

 

Un 

Marcador de páginas diversas, adesivos flags 5 cores  
: 11,9mm x 43,2mm 140 folhas Post-it, pacote Pct 

R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, programas para computadores, documentos,  e 

 
700 mb de arquivos (dados ou músicas 

no formato MP3) ou 80 min. (1hora e 20 min) em 

E. Revestimento Scratch Guard protege contra 
arranhões e evita poeira e manchas; 
F. Material de gravação altamente confiável e resiste à 

erioração após longo armazenamento. 

Un 

Mídia de disco DVD-R (gravável). 

Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada para armazenamento 
de áudio, vídeo, programas para computadores, 
documentos, jogos, imagens digitais e outros tipos de 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x; 
F. Revestimento Scratch Guard protege contra arranhões 
e evita poeira e manchas; 
G. Material de gravação altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e deterioração após longo 

Un 

em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

em plástico polipropileno c/ 10 pastas Un 

: (umectante para os dedos, material base 
plástico, material tampa plástico, material carga massa 
acondicionada e espuma no fundo para aderência, 

validade carga 2 anos, características 
adicionais não contém glicerina e não mancha. 

Un 

, regravável 4.7gb, Requisitos: velocidade 
4x, embalagem capa de acrílico slim case. 

Un 

Papel alcalino, 297MM, 420 MM, 75g /M2 , 
Resma com 500 folhas 

Resma  

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor amarela; dimensões 210 x 297 

mm; gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

Resma 
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Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor azul
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

172 

Papel formato A4.   
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor verde
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para cópias xerográficas e 
impressão a laser; cor branca
gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas.

174 
Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
Pacote com 50 folhas. 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 

176 
Papel contac 
Requisitos: transparente 

177 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar.

178 
Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps
Requisitos: gramatura Extra HP universal; dimensões 
914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar.

179 

Papel Coated Paper 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 
ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou similar.

180 

Papel Filme Fosco 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
g/m². Referência HP 51642B ou similar.

181 
Papel fotográfico universal alto
Requisitos: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência 
Q1430A ou similar. 

182 
Papel fotográfico acetinado profissional
Requisitos: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP 
Q8759A ou similar. 

183 

Papel fotográfico high glossy
Requisitos: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 
180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 
similar. 

186 
Papel kraft puro natural para embalagem
Requisitos: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar.

188 
Papel Universal High-gloss photopaper 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
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: apropriado para cópias xerográficas e 
cor azul; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor verde; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: apropriado para cópias xerográficas e 
cor branca; dimensões 210 x 297 mm; 

gramatura de 75 g/m². Resma de 500 folhas. 

Resma 

: couchê branco e liso 180g/m2 (glossypaper). 
 

Pct  

couchê fosco 180g. Pacote com 50 folhas 
Pct  

Requisitos: transparente - rolo com 25m x 0,45m. 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps. 
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

91,4 cm x 30,5 m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated para impressora Designjet HP t1100ps.   
: gramatura Extra HP universal; dimensões 

914 cm x 30m. Referência HP Q1413A ou similar. 
Rolo 

Papel Coated Paper para impressora HP Designjet 

: dimensões: 1067 mm x 45.7 m (42 in x 150 
ft); gramatura 90 g/m². Referência HP C6567B ou similar. 

Rolo 

Papel Filme Fosco para impressora HP Designjet 

dimensões 914 mm x 38,1 m; gramatura 160 
g/m². Referência HP 51642B ou similar. 

Rolo 

Papel fotográfico universal alto-brilho (high-gloss). 
: dimensões 152,4 cm x 30,5 m. Referência Rolo 

Papel fotográfico acetinado profissional. 
: dimensões 61 cm x 15,25 m. Referência HP Rolo 

Papel fotográfico high glossy. 
: dimensões 210 x 297 mm, gramatura mínima 

180 g/m², acabamento brilhante, secagem instantânea, 
resistente à água, aceita tintas a base de água ou 
pigmentadas, realce de cores. Pacote c/ 50 folhas. 

Pct 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência HP C6030C ou similar. 

Rolo 

Papel Heavyweight Coated Paper para impressora HP 

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
ft); gramatura 130 g/m². Referência HP C6569C ou 

Rolo 

Papel kraft puro natural para embalagem.  
: 80 g/m². Rolo medindo aprox. 80cm x 150 m. 

Rolo 

Papel polipropileno brilhante adesivo para impressora 
.  

: dimensões 106,7 cm x 22,9 m; referência 
HP Q8835A ou similar. 

Rolo 

gloss photopaper para impressora 
.  

: dimensões 914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft); 
Rolo 
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gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High-gloss photopaper 
HP Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 
ft); gramatura 190 g/m². Referência HP Q1428A ou 
similar. 

190 
Papel vergê  
Requisitos: cor branco, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas.

191 
Papel vergê  
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 
folhas. 

192 
Papel vergê  
Requisitos: cor palha
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas.

193 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de foto 
Requisitos: pacote com 50 folhas.

195 
Papel vegetal para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

196 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 9
g/m². 

197 
Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², rolo com 

198 
Papel Velino p/ impressora Plotter
Requisitos:  tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m

199 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 verde.

200 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 preta.

201 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 azul.

202 
Pasta arquivo  
Requisitos: lombada larga A4 cinza.

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão forrado com PVC, 
preta, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
porta etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 
parafusos. 

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor externo, capa dura revestida em 
plástico na cor preta, com 100 envoltórios plásticos e 
com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm.

205 
Pasta catálogo  
Requisitos: clear book 40 plástico, transparente cristal.

206 
Pasta plástica 
Requisitos: transparente com elástico e com abas 
234 mm. 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”
Requisitos: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
unidades. 
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gramatura 190 g/m². Referência HP Q1427A ou similar. 

gloss photopaper para impressora 
.  

: dimensões 1067 mm x 30.5 m (42 in x 100 
190 g/m². Referência HP Q1428A ou 

Rolo 

, 180gr, A4. Caixa com 50 folhas. 
Cx 

, 180gr, A4 Folha. Caixa com 50 Cx 

palha, 180g/m², A4 apropriado para 
impressão a laser;   210 x 297 mm. Cx com 50 folhas. 

Cx 

Papel White Matte Polyester Film para impressora HP 

: 914 mm x 15.2 m (36 in x 50 ft); gramatura 
167 g/m². Referência HP Q1736A ou similar.  

Rolo 

p/  impressão  de foto  
: pacote com 50 folhas. 

Pct 

Papel vegetal para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 90 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: dimensões: 914mm x 50 m; gramatura 75 Rolo 

Papel Sulfite Ploter para impressora HP t1100ps 
: gramatura 75 g/m², rolo com 107cm x 50 m;  

Rolo 

Papel Velino p/ impressora Plotter 
tecido banner 200 micras, rolo 0,90cm x 30m 

Rolo 

: lombada larga A4 verde. 
Un 

: lombada larga A4 preta. 
Un 

: lombada larga A4 azul. 
Un 

: lombada larga A4 cinza. 
Un 

: corpo em papelão forrado com PVC, cor 
, tamanho ofício (240x330mm aproximadamente) , 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 0,12mm, 4 

Un 

: com visor externo, capa dura revestida em 
, com 100 envoltórios plásticos e 

com 4 parafusos de metal. Dimensões 350 x 255 mm. 

Un 

40 plástico, transparente cristal. 
Un 

: transparente com elástico e com abas - 347 x Un 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor cristal. Pacote com 10 
Pct 

documento tipo “L”.  
: material plástico, medindo 210 x 297 mm, 

espessura mínima 0.3 mm, cor fumê. Pacote com 10 
Pct 
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209 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor azul; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

210 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor cinza; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor preta; acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm.

212 

Pasta plástica com grampo mola A4
Requisitos: cor vermelha
com fixador, porta-cd e etiqueta personalizável no dorso 
e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
240 x 20 mm. 

213 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 
Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 

215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote com 10 unidades.

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote com 10 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote com 10 unidades.

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 10 unidades.

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote com 10 unidades.

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote com 10 unidades.

221 
Pasta com aba e elástico 
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4  
Requisitos: com 08 divisões, transparente.

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em acrílico ou poliestireno, 
fumê, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base.

224 
Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
10 unidades. Cor Branco

225 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 12 und

226 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 12 und

227 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 und.

228 
Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa com12 und.

229 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 und.

230 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 12 und
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Pasta plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

plástica com grampo mola A4.  
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
; acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta personalizável no dorso e 
bolso interno na contra capa. Med. 310 x 240 x 20 mm. 

Un 

Pasta plástica com grampo mola A4. 
vermelha; acompanha grampo plástico 
cd e etiqueta personalizável no dorso 

e bolso interno na contra capa. Dimensões aprox. 310 x 
Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 31 Un 

: em plástico polipropileno transparente, c/ 12 Un 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor cristal. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor preta. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor fumê. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor azul. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
: cor vermelha. Pacote com 10 unidades. 

Pct 

Pasta com aba e elástico  
Un 

com 08 divisões, transparente. 
Un 

: confeccionada em acrílico ou poliestireno, cor 
, espessura mínima 3mm, dimensões aproximadas 

350x240mm, garra metálica com abertura até 15mm, 
régua na lateral e na base. 

Un 

: para sobremesa tamanho 15 cm, pacote com 
Cor Branco. 

Pct 

Prendedor de papel 1”  
15 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
19 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
25 mm. Caixa c/ 12 und. 

Cx 

Prendedor de papel   1" 
30 mm.  Caixa com12 und. 

Cx 

Prendedor de papel 1”  
32 mm. Caixa com12 und. 

Cx 

 
41 mm. Caixa com 12 und 

Cx 
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231 
Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 12 und

232 
Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 12 und

233 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 
Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas;
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 
Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro branco magnético
Requisitos: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 
alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor 
Unidades. 

236 Pilha AG13. 

237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 
Unidades. 

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; tamanho 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

240 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades.

241 

Pilha alcalina 
Requisitos:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades.

242 

Pilha recarregável  
Requisitos: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 
não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades.

243 
Pilha Alcalina  
Requisitos: tamanho médio C 1,5V Cartela com 2 
Unidades. 

244 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
bbbb. Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
cccc. Requisitos - sistema com porta USB 2.0;
dddd. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
eeee. Durabilidade -
oferece grande proteção à unidade;
ffff. Resistência - 
choques; 
gggg. Capacidade 4 GB;
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51 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

 
50 mm. Caixa com 12 und 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor azul. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor preta. Caixa com 12 

Cx 

Pincel marcador para quadro branco magnético 
: fácil de apagar em qualquer quadro branco; 

alta durabilidade; cores mais intensas; dura 6 h 
destampado sem secar; cor vermelha Caixa com 12 

Cx 

Un 

12 v. Un 

tamanho grande D 1,5 V Cartela com 2 Cartela 

: não recarregável; tamanho AAA; Voltagem 
1.5 V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
possuir potência confiável e prolongada; validade 

não inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
cartela com 04 unidades. 

Cartela 

:: não recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 
V; deve possuir potência confiável e prolongada; 
validade não inferior a um ano no ato da entrega do 
produto; cartela com 02 unidades. 

Cartela 

: recarregável; tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável e prolongada; validade 

inferior a um ano no ato da entrega do produto; 
Cartela com 02 unidades. 

Cartela  

amanho médio C 1,5V Cartela com 2 Cartela 

Unidade de memória flash 4 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

- estrutura de borracha áspera 
ece grande proteção à unidade; 

 alto poder de resistência a 

4 GB; 

Un 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

50 

2.000 

500 

2.000 

500 

50 

800 



     Fl 0855 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

hhhh. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
iiii. Temperatura de operação:
jjjj. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
kkkk. Simplicidade - basta conectar a uma por
llll. Garantia - 5 (cinco) anos;
mmmm. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 

245 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos:  
Velocidade - 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 
gravação; 
eeeeeee. sistema com porta USB 2.0;
fffffff. Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 
protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 
intenso; 
ggggggg. Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade;
hhhhhhh. Resistência 
choques; 
iiiiiii. Capacidade 8 GB;
jjjjjjj. Dimensões: 70 x 226.8 x 124 mm;
kkkkkkk. Temperatura de operação:
lllllll. Temperatura de armazenamento:
mmmmmmm. Simplicidade
USB; 
nnnnnnn. Garantia - 5 (cinco) anos;
nnnn. Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 
similar. 
 

246 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
uuuuuuu. 
– 25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação;
vvvvvvv. 
sistema com porta USB 2.0;
wwwwwww. 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso intenso;
xxxxxxx. 
– estrutura de borracha áspera oferece grande
à unidade; 
yyyyyyy. 
– alto poder de resistência a choques;
zzzzzzz. 
– 16 GB; 
aaaaaaaa. 
– 70 x 226.8 x 124 mm;
bbbbbbbb. 
de operação: 0° C a 60° C;
cccccccc. 
de armazenamento:- 20°C para 85°C;
dddddddd. 
– basta conectar a uma porta USB;
eeeeeeee. 
(cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
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70 x 226.8 x 124 mm; 
Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

basta conectar a uma porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 
XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Unidade de memória flash 8 GB USB 2.0 (Pen drive).  

25 MB/s para leitura e 10 MB/s para 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando segurar, 

protegendo de arranhões ou danos derivados do uso 

 - estrutura de borracha áspera 
oteção à unidade; 

 - alto poder de resistência a 

8 GB; 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 85°C; 

Simplicidade - basta conectar a uma porta 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, 

XP; Mac OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler R400 (DTR400/8G) ou 

Un 

Unidade de memória flash 16 GB USB 2.0 (Pen drive).  

Velocidade 
25 MB/s para leitura e 10 MB/s para gravação; 

Requisitos – 
sistema com porta USB 2.0; 

Estrutura de 
borracha áspera facilitando segurar, protegendo de 
arranhões ou danos derivados do uso intenso; 

Durabilidade 
estrutura de borracha áspera oferece grande proteção 

Resistência 
alto poder de resistência a choques; 

Capacidade 

Dimensões 
70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura 
0° C a 60° C; 

Temperatura 
20°C para 85°C; 

Simplicidade 
basta conectar a uma porta USB; 

Garantia – 5 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 

Un 
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OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

247 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
uuuuuuu. Velocidade –
para gravação; 
vvvvvvv. Requisitos – sistema com porta USB 2.0;
wwwwwww. Estrutura de borracha áspera facilitando 
segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 
do uso intenso; 
xxxxxxx. Durabilidade 
oferece grande proteção à unidade;
yyyyyyy. Resistência – 
zzzzzzz. Capacidade – 
aaaaaaaa. Dimensões –
bbbbbbbb. Temperatura de operação:
cccccccc. Temperatura de armazenamento:
85°C; 
dddddddd. Simplicidade
eeeeeeee. Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

248 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos::  
- capacidade - 64 GB;  
- Requisitos - sistema com porta USB 2.0; 
- Rapidez - taxas de transferência de dados para USB 
2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação);
- Compatível com a versão anterior 
- Simplicidade - basta conectar na porta USB;
- Praticidade - invólucro resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
140°F); - Temperaturas de armazenamento 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
jacaré.Prazo de validade indeterminado.

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 
Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 100 litros, pacote com 
100 unidades. 

253 
Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
com quatro furos, pacote com 100 unidades.

254 
Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 
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OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 32 GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

– 25 MB/s para leitura e 10 MB/s 

sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera facilitando 

segurar, protegendo de arranhões ou danos derivados 

 – estrutura de borracha áspera 
proteção à unidade; 

 alta resistência a choques; 
 32 GB; 
– 70 x 226.8 x 124 mm; 

Temperatura de operação: 0° C a 60° C; 
Temperatura de armazenamento: -20°C para 

Simplicidade – basta conectar a porta USB; 
5 (cinco) anos; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Unidade de memória flash 64 GB USB 2.0 (Pen drive).  

 
sistema com porta USB 2.0;  
taxas de transferência de dados para USB 

2.0 até 100 MB/s (leitura) e até 70 MB/s (gravação); USB 
2.0 = até 30 MB/s (leitura) e até 30 MB/s (gravação); 
Compatível com a versão anterior - USB 2.0.  

basta conectar na porta USB; 
invólucro resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm (2,9" x 0,87" x 0,63")  
Temperaturas de operação - de 0°C a 60°C (de -32°F a 

Temperaturas de armazenamento - de -20°C a 
4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: Windows 7, Vista, XP; Mac 
OS X v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Un 

Porta objetos conjugado 
organizador de mesa, porta lápis, clips e 

lembrete em poliestireno, na cor fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

Un 

: formato vertical; material poliestireno; 
espessura de 0.08 mm; incolor; permite 2 sistemas de 
fixação: cordão de silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade indeterminado. 

Un 

escala em centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, espessura mínima 1,5 mm, 

Un 

para lixo, capacidade 100 litros, pacote com Pct 

grosso, sem bordas, para pasta catálogo, 
pacote com 100 unidades. 

Pct 

:  sistema puxa fácil, para bloco adesivo, 76 
Un 
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mm x 76 mm. 

255 
 
 

Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, 
unidades. 

257 
Tesoura 
Requisitos: material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves.

259 
Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 
desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v

260 
Trava para Notebook  
Requisitos: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo de 
Aço 1,8m. 

 
261 

Papel toalha branco  
Requisitos: 23mm x 12mm 100% virgem 
1000 unidades 

262  Refil para purificador libel 

263  Tinta para carimbo azul

264  Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de documentos

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 
folhas. 

267 
Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo trilho

268 
Papel de Presente  
Requisitos: couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote 
com 40 folhas. 

269 
Fita adesiva, PVC,  
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização.

270 
Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização.

 
271 

Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola quente.

272 
Cordão arremate  
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 40 mm.

274 
Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 
und. 

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 18mmx30m.

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 19 mm x 50m.
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material plástico, tipo colher, pacote com 50 Pct 

material plástico, tipo faca, pacote com 50 Pct 

material aço inoxidável, material cabo 
plástico, comprimento 21 cm. 

Un 

14cm (cabo e lâminas) pontas finas e leves. 
Un 

Carregador Bateria portátil  
 Volt, função alto descarga e 

desligamento automático, bateria 9v/ pilha 1,5 v 
Un 

 
: com Chave e Fechadura em Zinco Cabo de Un 

23mm x 12mm 100% virgem – Pacote com Pct  

Refil para purificador libel  Un 

Tinta para carimbo azul Un 

Tinta para carimbo preta Un 
Bandeja dupla para papel 

entrada e saída de documentos 
Un 

: 75 g/m², med. 210mm x 297mm, na cor 
palha, sem manchas, superfície lisa, não rugosa em 
ambas as faces, suave ao tato, aplicação em jato de 
tinta, laser e fotocópia, resma com 500 (quinhentas) 

Resma 

Pasta suspensa para arquivo 
com grampo tipo trilho 

Un 

couche sortidos Dimensões 50 x 60, pacote Pct  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
azul, fita de sinalização. 

Un  

demarcacação de solo, 50mm/30m, 
vermelha, fita de sinalização. 

Un  

para  pistola de cola quente. 
un 

para crachá. 
un 

para fita adesiva 12 x 40 mm. 
un 

23 x 31cm tamanho oficio, pacote com 10 pct 

crepe 48mmx50m. 
un 

dupla face 18mmx30m. 
un 

dupla face 25mmx30m.  
un 

durex transparente 19 mm x 50m. 
un 
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279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm x 45m

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis 

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ cor azul

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três compartimentos

287 Calculadora eletrônica 

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta 

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 Lâmina estilete pequena 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 und

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 

294 Organizador de gavetas

295 
Espiral plástico para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades 

296 
Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 folhas

298 
Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor cinza, com 6 
compartimentos 

301 Régua em acrílico de 30 cm

302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos:  para uso geral tubo com 50 gr

304 
Caderno 46 folhas  
Requisitos:  com folhas pautadas capa dura

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, caixa com 25 und

308 Cola branca 90g 
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transparente 45mm x 45m 
un 

 
un 

com capacidade para perfurar até 100 folhas 
un 

eventos modelo AZ cor azul 
un 

caixa com 50 und. 
cx 

Perfurador de papel pequeno un 
Aplicador de fita adesiva 

com capacidade para fitas de até 50 m 
un 

Bandeja porta documentos 
com três compartimentos 

un 

 un 
Caneta marcador permanente 

un 

Caneta marcador permanente 
un 

Caneta marcador permanente 
cor vermelha 

un 

Lâmina estilete pequena – caixa com 10 und cx 

largo caixa com 10 und 
cx 

para encadernação nº 14mm, na cor preta, 
fabricado em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, comprimento de 33 cm, pacote 

pct 

Organizador de gavetas un 
Espiral plástico para encadernação 

na cor preta, fabricado em plástico semi 
rígido PVC  50 mm, pacote com 12 unidades  

pct 

Espiral para encadernação 
na cor preta, fabricado em plástico semi 

rígido PVC  33 mm, pacote com 27 unidades 
pct 

caixa com 100 folhas 
cx 

cor branca med 25,4x63,5 mm com 33 und 
por folha, caixa com 100 folhas 

cx 

rolo com 100 mts 
mt 

material acrílico cor cinza, com 6 un 

Régua em acrílico de 30 cm un 

Régua em acrílico de 50 cm un 

para uso geral tubo com 50 gr 
Tb 

com folhas pautadas capa dura 
un 

Tinta para carimbo cor vermelha un 
Almofada para carimbo 

nr 02, cor preta/azuL 
un 

 
18 mm dourado, caixa com 25 und 

cx 

un 
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309 
Transparência para Retroprojetor
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 Pistola de cola quente 

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 unidades

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um compartimento

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas pautadas capa dura

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e amarela

 
 
 

1.4. Quadro Resumo dos Quantitativos e T

I 
T 
E 
N 
S 

MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA

1 

Abraçadeira 
Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 
Rolo com 3 metros 

2 

Agenda Classic. 
Requisitos: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes 
e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 
páginas. 

3 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor branca 
tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

4 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor verde 
tamanho 600mm x 
caixa com 50 Un. 

5 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

6 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor amarelo 
tamanho 600mm x 330mm, 
caixa com 50 Un. 

7 

Alfinete colorido para mapas tipo 
taça 
Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 
Un. 
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Transparência para Retroprojetor 
caixa com 50 folhas 

cx 

 un 
Grampo para grampeador 

9/10 caixa com 5000 unidades 
cx 

Bandeja porta documentos 
compartimento 

un 

com folhas pautadas capa dura 
un 

zebrada preta e amarela 
un 

Quadro Resumo dos Quantitativos e Totais do Gerenciador e dos P

MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

CATMAT UN 

 
QUANTI 
TATIVO/ 
TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO

Requisitos: Material vélcro, tipo 
dupla face, comprimento total 
25cm, largura 1,50cm, aplicação 
amarração e fixação, cor preta. 

367439 Rl 307 

Requisitos: capa Jacarta, cor 
verde, com frisos, fitilho, índice e 
planejamento, logomarca do 
COTER ou demais participantes 
e ano, formato 14,6 x 20,8 cm, 
papel ecológico 63g, 352 

150050 Un 3435 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor branca 
tamanho 600mm x 330mm, 

32492 Cx 455 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor verde 
tamanho 600mm x 330mm, 

32492 Cx 455 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor vermelho 
tamanho. 600mm x 330mm, 

32492 Cx 455 

Alfinete colorido para mapas tipo 

na cor amarelo 
tamanho 600mm x 330mm, 

32492 Cx 455 

Alfinete colorido para mapas tipo 

Requisitos: na cor azul tamanho 
600mm x 330mm, caixa com 50 

32492 Cx 455 
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100 

05 

08 

15 

10 

10 

Gerenciador e dos Participantes: 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

R$ 8,18 R$ 2.511,26 

R$ 54,45 R$ 187.035,75 

R$ 5,50 R$ 2.502,50 

R$ 5,50 R$ 2.502,50 

R$ 5,50 R$ 2.502,50 

R$ 5,50 R$ 2.502,50 

R$ 5,50 R$ 2.502,50 
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8 

Apagador quadro magnético
Requisitos:  material corpo 
plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, 
material base feltro, encaixe 
pincel com encaixe 

9 
Apontador para lápis 
Requisitos: com depósito.

10 

Bateria lithium 
Requisitos: bateria não 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 
eletroeletrônico. 

11 
Bateria lithium 
Requisitos: 1,5V -V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 und.

12 

Bateria lithium 
Requisitos: não recarregável, 
tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 
CR2032 

13 
Bateria recarregável 
Requisitos: 9V, 300mAh.

14 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 2,4V, 600mAh.

15 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 300mAh.

16 
Bateria para telefone sem fio
Requisitos: 3.6V, 600mAh.

17 

Bloco liso com 50 folhas 
destacáveis 
Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m²
198mm) 

18 
Bloco para anotações A4
Requisitos: com pauta, com 50 
folhas. 

19 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

20 

Bloco Adesivo Post-it
Requisitos: refil puxa fácil, cor 
amare-la, 76 x 76mm, blocos 
com 100 folhas 

21 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
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Apagador quadro magnético 
Requisitos:  material corpo 
plástico, comprimento 15 cm, 
largura 6 cm, altura 4 cm, 
material base feltro, encaixe 

240962 Un 485 

 
Requisitos: com depósito. 

230828 Um 1315 

Requisitos: bateria não 
recarregável, tipo alcalina, 
voltagem 9 v, aplicação aparelho 

234354 Un 535 

V13GA (A76) = 
LR44. Cartela c/ 10 und. 

53171 
Cartel
a 

240 

Requisitos: não recarregável, 
tipo lithium, voltagem 3 v, 
aplicação máquina fotográfica, 
características adicionais modelo 

313931 Un 705 

 
Requisitos: 9V, 300mAh. 

333185 Un 300 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 2,4V, 600mAh. 

21881 Un 185 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 300mAh. 

21881 Un 180 

Bateria para telefone sem fio 
Requisitos: 3.6V, 600mAh. 

21881 Un 170 

Bloco liso com 50 folhas 

Requisitos: em papel 
apergaminhado 56g/m²- 150x 

94862 Bl 1840 

Bloco para anotações A4 
Requisitos: com pauta, com 50 94862 Bl 746 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 102 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 

facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 5210 

 
Requisitos: refil puxa fácil, cor 

la, 76 x 76mm, blocos 
94862 Bl 5660 

Bloco de anotações / lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 102 x 148 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 

94862 Bl 2520 
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R$ 4,54 R$ 2.201,90 

R$ 1,70 R$ 2.235,50 

R$ 9,31 R$ 4.980,85 

R$ 5,77 R$ 1.384,80 

R$ 2,42 R$ 1.706,10 

R$ 24,75 R$ 7.425,00 

R$ 25,00 R$ 4.625,00 

R$ 25,00 R$ 4.500,00 

R$ 25,00 R$ 4.250,00 

R$ 11,39 R$ 20.957,60 

R$ 11,39 R$ 8.496,94 

R$ 11,39 R$ 59.341,90 

R$ 11,64 R$ 65.882,40 

R$ 11,39 R$ 28.702,80 
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adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

22 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; com 100 fls 

23 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta.
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas.

24 
Bloco de papel lembrete
Requisitos: colorido, refil c/ 750 
folhas, tipo Acrimet 

25 

Bobina para plastificação de 
polaseal 
Requisitos: medindo 23cm x 
60m. 

26 

Borracha apagadora de escrita.
Requisitos: material
comprimento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, 
c/ capa protetora. 

27 

Borracha apagadora de escrita 
(bicolor) 
Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e 
vermelha. 

28 
Borracha verde látex.
 

29 

Carimbo Numerador Automático
Requisitos: 6 dígitos, opção de 
ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos 
ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 
dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 
Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de 
números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular 
a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 
para numeração de páginas, 
com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado.

30 
Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
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a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 
Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 38 x 50 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 

 

94862 Bl 4960 

Bloco de anotações/lembretes 
autoadesivo sem pauta. 
Requisitos: cor amarela; 
dimensões 76 x 76 mm; prazo 
de validade não inferior a 12 
meses expresso na embalagem; 
reposicionável; cola e descola 
com facilidade; não transfere 
adesivo para a superfície onde é 
aplicado; bloco com 100 folhas. 

94862 Bl 3380 

Bloco de papel lembrete 
Requisitos: colorido, refil c/ 750 94897 Bl 2030 

Bobina para plastificação de 

Requisitos: medindo 23cm x 
96175 Bob 222 

Borracha apagadora de escrita. 
Requisitos: material borracha, 
comprimento 40, largura 25, 
altura 9, cor branca, tipo macia, 

258297 Un 4880 

Borracha apagadora de escrita 

Requisitos: borracha, 45mm x 
17mm x 7,30mm azul e 

232561 Un 4370 

Borracha verde látex. 
200715 Un 3300 

Carimbo Numerador Automático 
6 dígitos, opção de 

ficar com 2 dígitos ou 3 dígitos 
ou 4 dígitos ou 5 dígitos e 6 
dígitos com repetição. 
Repetições: 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 
Aplicação: Em qualquer 
documento que necessite a 
marcação sequencial de 
números. Sua configuração 
permite a regulagem da 
quantidade de repetição (0, 1, 2, 
3, 4, 6 ou 12), bem como regular 
a quantidade de dígitos que 
aparecem na carimbagem, ideal 

meração de páginas, 
com o nome da OM e local para 
Rubrica, redondo ou quadrado. 

346548 Un 146 R$ 140,00

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico 

71404 Un 2440 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 11,39 R$ 56.494,40 

R$ 11,39 R$ 38.498,20 

R$ 15,93 R$ 32.337,90 

R$ 39,17 R$ 8.695,74 

R$ 2,52 R$ 12.297,60 

R$ 1,14 R$ 4.981,80 

R$ 1,00 R$ 3.300,00 

R$ 140,00 R$ 20.440,00 

R$ 3,00 R$ 7.320,00 
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polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela, aplicação 
escritório (arquivo morto).
 

31 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul, aplicação 
escritório (arquivo morto).
 

32 

Caixa arquivo (arquivo morto)
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza, aplicação 
escritório (arquivo morto).
 

33 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 
cor verde, aplicação escritório 
(arquivo morto). 
 

34 

Caixa arquivo (arquivo morto)
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor vermelha, aplicação 
escritório (arquivo morto).
 

35 

Caneta esferográfica azul.
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 
 

36 

Caneta esferográfica preta.
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 
unidades. 
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polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, amarela, aplicação 

(arquivo morto). 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor azul, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 2630 

(arquivo morto) 
Requisitos: material plástico 
polionda, dimensões 130 x 250 x 
350mm, cor cinza, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 2230 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor verde, aplicação escritório 

71404 Un 2890 

Caixa arquivo (arquivo morto) 
material plástico polionda, 
dimensões 130 x 250 x 350mm, 
cor vermelha, aplicação 
escritório (arquivo morto). 

71404 Un 2180 

Caneta esferográfica azul. 
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 

mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 2126 

Caneta esferográfica preta. 
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximada de 0.4 mm; sistema 
de funcionamento com esfera de 
tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Caixa com 50 

32859 Cx 2031 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 3,00 R$ 7.890,00 

R$ 3,00 R$ 6.690,00 

R$ 3,00 R$ 8.670,00 

R$ 3,00 R$ 6.540,00 

R$ 55,00 R$ 116.930,00 

R$ 55,00 R$ 111.705,00 
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37 

Caneta esferográfica vermelha.
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 
sistema de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Cx c/ 50 und

38 

Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor azul 
Requisitos: caixa com 12 
unidades. 

39 
Caneta escrita fina com tinta em 
gel na cor preta 
Requisitos: caixa com 12 und.

40 
Caneta corretiva 
Requisitos:  base d’água.

41 

Caneta marca-texto amarela.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
 

42 

Caneta marca-texto azul.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
 

43 

Caneta marca-texto laranja.
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades..
 

44 

Caneta marca-texto verde.
Requisitos: não tóxica; 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
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Caneta esferográfica vermelha. 
Requisitos: tinta de alta 
qualidade, com secagem rápida 
evitando borrões; escrita macia; 
invólucro transparente e 
sextavado proporcionando 
conforto no manejo; orifício 
respirador no invólucro; ponta 
grossa de 1.0 mm perfazendo 
uma linha de espessura 
aproximadamente de 0.4 mm; 

ma de funcionamento com 
esfera de tungstênio com ótimo 
rendimento e resistente a 
eventuais quedas. Cx c/ 50 und 

32859 Cx 1518 

Caneta escrita fina com tinta em 

Requisitos: caixa com 12 
32859 Cx 1165 

Caneta escrita fina com tinta em 

Requisitos: caixa com 12 und. 
32859 Cx 1115 

Requisitos:  base d’água. 
279255 Un 1319 

texto amarela. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 

dades. 

279313 Cx 1112 

texto azul. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 730 

texto laranja. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 

durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.. 

279313 Cx 685 

texto verde. 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 

279313 Cx 730 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 55,00 R$ 83.490,00 

R$ 55,00 R$ 64.075,00 

R$ 55,00 R$ 61.325,00 

R$ 6,19 R$ 8.164,61 

R$ 23,00 R$ 25.576,00 

R$ 23,00 R$ 16.790,00 

R$ 23,00 R$ 15.755,00 

R$ 23,00 R$ 16.790,00 
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de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
 

45 

Caneta marca-texto rosa
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades.
 

46 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

47 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 

48 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 
unidades. 
 

49 

Caneta hidrográfica. 
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Cx c/ 12 und.

50 

Cartão SMARTCARD
Requisitos: de 125 Khz 
(para impressora ZEBRA).
 

51 
CD-RW 
Requisitos: com capa.

52 

Capa encadernação, material 
PVC. Requisitos:  cloreto de 
polivinila, tipo A4, cor incolor, 
formato 210 x 297. 

53 

Capa encadernação, material 
pvc – 
Requisitos: cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor preta, formato 210 x 
297. 

54 

Cartão comemorativo.
Requisitos: papel em gramatura 
de 180 g/m²; dimensões 15mm x 
10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades.
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de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

texto rosa 
Requisitos: não tóxica; design 
ergonômico que proporciona 
conforto e melhor escrita; tinta 
de alta durabilidade e super 
fluorescente; ponta de poliéster 
chanfrada que permite duas 
medidas de traço: sublinhar e 
marcar; medindo aprox. 12 cm, 
caixa com 12 unidades. 

279313 Cx 574 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga azul, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 

279506 Cx 248 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga preta, aplicação 
retroprojetor. Caixa com 12 

279506 Cx 208 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga vermelha, aplicação 

Caixa com 12 
279506 Cx 218 

 
Requisitos: material plástico, cor 
carga verde, aplicação 
retroprojetor. Cx c/ 12 und. 

279506 Cx 140 

Cartão SMARTCARD 
Requisitos: de 125 Khz (id-Card) 
(para impressora ZEBRA). 

94676 Un 14251 

Requisitos: com capa. 
228486 Un 2620 

apa encadernação, material 
Requisitos:  cloreto de 

polivinila, tipo A4, cor incolor, 
278728 Un 49100 

Capa encadernação, material 

Requisitos: cloreto de polivinila, 
tipo A4, cor preta, formato 210 x 

278728 Un 46300 

Cartão comemorativo. 
Requisitos: papel em gramatura 

dimensões 15mm x 
10 mm; cor branca; sem 
impressões; compatível com 
impressoras laser e jato de tinta. 
Caixa com 500 unidades. 

69140 Cx 165 R$ 127,30

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 23,00 R$ 13.202,00 

R$ 19,28 R$ 4.781,44 

R$ 19,28 R$ 4.010,24 

R$ 19,28 R$ 4.203,04 

R$ 19,28 R$ 2.699,20 

R$ 14,00 R$ 199.514,00 

R$ 3,68 R$ 9.641,60 

R$ 1,00 R$ 49.100,00 

R$ 1,00 R$ 46.300,00 

R$ 127,30 R$ 21.004,50 
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55 Carregador de pilha AA e AAA.

56 
Chaveador 
Requisitos: 2 (duas) portas kva 
vga e USB switch 

57 

Cola branca escolar. 
Requisitos: cola em tubo com 40 
gr. Composição polivinil acetato 
pva, cor branca, aplicação 
escolar, característi
adicionais lavável, não 
tipo líquido. 

58 

Cola em bastão 
Requisitos: tubo com 10 gr 
(adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n
vinilpirolidona e estearato de 
sódio - não dissolvido em álcool, 
para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o 
final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não 
se desprende e não cai da base. 
Adesivo preso à base.

59 

Cola em bastão 
Requisitos: fabricada à base de 
éter de poliglucosídeo, sem 
glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, tubo com 
40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. 
Tubo com 40gr. 

60 

Cola instantânea liquida 5g
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 
borracha). Bisnaga c/ 5 gr.

61 
Cola epóxi, 16 gr. Bisnaga c/20 
Gr. 
 

62 

Corretivo líquido. 
Requisitos: material à base 
d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em 
papel comum, em frasco com 
18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor 
qualidade. 
 

63 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 
no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 
unidades. 
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Carregador de pilha AA e AAA. 317429 Un 500 

Requisitos: 2 (duas) portas kva 94943 Un 78 R$ 310,00

 
Requisitos: cola em tubo com 40 
gr. Composição polivinil acetato - 
pva, cor branca, aplicação 
escolar, característi-cas 
adicionais lavável, não tóxica, 

39371 Tubo 3220 

Requisitos: tubo com 10 gr 
(adesivo em barras de 8g, a 
base de água, polímero de n-
vinilpirolidona e estearato de 

não dissolvido em álcool, 
para evitar evaporação 
excessiva. Ao ser usada até o 
final, na posição vertical, com o 
adesivo para baixo, a cola não 
se desprende e não cai da base. 
Adesivo preso à base. 

292447 Tubo 2370 

Requisitos: fabricada à base de 
poliglucosídeo, sem 

glicerina, atóxica, com 
regulagem de altura, tubo com 
40 g, com tampa hermética, com 
data de validade impressa no 
produto de, no mínimo 12 meses 
quando da data de entrega. 

292747 Tubo 2080 

instantânea liquida 5g 
Requisitos: (adesivo mono 
componente, cor incolor, 
composição química à base de 
cianoacrilato, aplicação adesão 
instantânea metal, plástico e 

. Bisnaga c/ 5 gr. 

281641 
Bisna
ga 

1305 

gr. Bisnaga c/20 
343637 

Bisna
ga 

580 

Requisitos: material à base 
d’água, secagem rápida, 
inodoro, atóxico, aplicação em 
papel comum, em frasco com 
18ml. Ref.: faber castell, 
equivalente ou de melhor 

201129 
Frasc
o 

1780 

Copo descartável em 

Requisitos: (para café) na cor 
branco leitoso, capacidade para 
no mínimo 50ml, bordas 
arredondadas, peso 
aproximadamente 0,75 gr por 
unidade. Pacote com 100 

397763 Pct 15440 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Rubrica: 
___________ 

R$ 29,90 R$ 14.950,00 

R$ 310,00 R$ 24.180,00 

R$ 3,40 R$ 10.948,00 

R$ 3,34 R$ 7.915,80 

R$ 3,34 R$ 6.947,20 

R$ 10,00 R$ 13.050,00 

R$ 17,79 R$ 10.318,20 

R$ 3,18 R$ 5.660,40 

R$ 2,00 R$ 30.880,00 
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64 

Copo descartável em 
poliestireno 
Requisitos: cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
200ml norma ABNT. Pacote com 
100 unidades. 
 

65 

Chaveiro Plástico 
Requisitos: com 
Identificação Pote c/ 24 
Unidades. 
 

66 

Clips dourados 
Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 
unidades. 

67 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 0, 
metal formato paralelo, caixa 
com 100 und. 

68 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

69 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 1/0, 
material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

70 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades 

71 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 2/0, 
material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

72 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo 
com 100 unidades. 

73 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 3/0, 
material metal, formato paralelo 
caixa com 100 unidades.

74 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo 
com 100 und. 

75 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 4/0, 
material metal, formato paralelo 
caixa com 50 unidades.

76 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 6/0, 
material metal, formato 
caixa com 50 unidades.

77 

Clips para papel 
Requisitos: tamanho 8/0, 
material metal, formato paralelo 
caixa com 25 unidades.
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Copo descartável em 

Requisitos: cor branco leitoso, 
capacidade para no mínimo 
200ml norma ABNT. Pacote com 

314080 Pct 92250 

Requisitos: com Etiqueta 
Identificação Pote c/ 24 

284067 
 

Pote 1226 

Requisitos: tamanho 5 mini para 
convites, caixa com 100 

384359 Cx 865 

Requisitos: tamanho 0, material 
metal formato paralelo, caixa 

271775 Cx 1240 

Requisitos: tamanho 1, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271781 Cx 1195 

Requisitos: tamanho 1/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

272503 Cx 1740 

Requisitos: tamanho 2, material 
metal, formato paralelo - caixa 

271782 Cx 1140 

Requisitos: tamanho 2/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

271776 Cx 1980 

Requisitos: tamanho 3, material 
metal, formato paralelo - caixa 

272519 Cx 1340 

Requisitos: tamanho 3/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 100 unidades. 

271777 Cx 1815 

Requisitos: tamanho 4, material 
metal, formato paralelo - caixa 

272520 Cx 1840 

Requisitos: tamanho 4/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 50 unidades. 

271778 Cx 1535 

Requisitos: tamanho 6/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 50 unidades. 

271780 Cx 1085 

Requisitos: tamanho 8/0, 
material metal, formato paralelo - 
caixa com 25 unidades. 

271779 Cx 1175 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 5,07 R$ 467.707,50 

R$ 90,17 R$ 110.548,42 

R$ 2,15 R$ 1.859,75 

R$ 2,66 R$ 3.298,40 

R$ 5,92 R$ 7.074,40 

R$ 3,40 R$ 5.916,00 

R$ 6,58 R$ 7.501,20 

R$ 3,90 R$ 7.722,00 

R$ 2,34 R$ 3.135,60 

R$ 3,50 R$ 6.352,50 

R$ 1,85 R$ 3.404,00 

R$ 3,98 R$ 6.109,30 

R$ 4,48 R$ 4.860,80 

R$ 8,00 R$ 9.400,00 
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78 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome d
Órgão. 

79 

Display adesivo 
Requisitos: em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura, 
com impressão UV e nome d
Órgão. 

80 

Elemento filtrante. 
Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida 
útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 
consiste na sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo
assim uma maior durabilidade e 
filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção re
cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal 
cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos 
em seu interior; embalado em 
saco plástico personalizado e 
lacrado, junto com cartela de 
instruções para troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega.

81 

Envelope comercial 75 gr
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa 
com 250 unidades. 
 

82 

Envelope saco kraft natural.
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com 
250 unidades. 

83 

Envelope de papel branco para 
cartão 
Requisitos: 114 x 162mm, 90 
g/m². caixa com 100 unidades

84 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210. Caixa com 1000 unidades.
 

85 
Envelope branco 
Requisitos: tamanho 
210. Caixa com 250 unidades.
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em acrílico cristal, 
padrão A4, 2mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

412084 Un 1160 

em acrílico cristal, 
padrão A3, 3mm de espessura, 
com impressão UV e nome do 

324606 Un 430 

Requisitos: carvão ativado com 
prata coloidal para purificador de 
água modelo Soft Everest; vida 
útil média de 4.000 litros; 
composição: cartucho em 
polipropileno atóxico produzido 
pelo sistema Melt blown, que 

sobreposição de 
microfibras tramadas. Possui a 
características de reter 
impurezas (superiores a 5 micra) 
na sua superfície e ao longo de 
sua espessura, conferindo-lhe 
assim uma maior durabilidade e 
filtro de carvão ativado, que pelo 
processo de adsorção reduz 
cloro, odores e sabores 
estranhos à água. Este carvão é 
impregnado com prata coloidal 
cuja ação bacteriostática inibe a 
proliferação de microrganismos 
em seu interior; embalado em 
saco plástico personalizado e 
lacrado, junto com cartela de 

ara troca do mesmo. 
Validade não inferior a 1 (um) 
ano no ato de entrega. 

38156 Un 343 R$ 169,91

Envelope comercial 75 gr 
Requisitos: 114 x 162 mm. Caixa 

150881 Cx 130 

natural. 
Requisitos: cor pardo; sem 
impressões; dimensões 229 x 
324 mm; feito em papel kraft 
gramatura 80 g/m². Caixa com 

150881 Cx 141 

Envelope de papel branco para 

Requisitos: 114 x 162mm, 90 
100 unidades 

150881 Cx 188 

Envelope branco com o timbre 
do COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210. Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 127 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 359 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 35,71 R$ 41.423,60 

R$ 30,48 R$ 13.106,40 

R$ 169,91 R$ 58.279,13 

R$ 40,99 R$ 5.328,70 

R$ 37,50 R$ 5.287,50 

R$ 39,77 R$ 7.476,76 

R$ 89,19 R$ 11.327,13 

R$ 70,00 R$ 25.130,00 
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86 

Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 
participantes 
Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210. Caixa com 1000 unidades.
 

87 

Envelope pardo 
Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades.
 

88 

Espiral encadernação
Requisitos: material pvc 
de polivinila, diâmetro 9mm, cor 
preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades.
 

89 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 Unidades. 
 

90 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 50 unidades. 

91 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm.
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 
com 70 unidades. 

92 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm
Requisitos: 300 mm, cor preta
Pacote com 60 unidades.

93 

Elástico borracha látex.
Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 
25g. Pacote com 100 unidades.
 

94 

Estilete estreito. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 
8 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 

95 

Estilete Largo. 
Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 
18 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 
pressão. 
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Envelope pardo com o timbre do 
COTER ou dos demais 

Requisitos: tamanho A4, 297 x 
210. Caixa com 1000 unidades. 

150881 Cx 77 

Requisitos: tamanho A4,  297 x 
210. Caixa com 250 unidades. 

150881 Cx 365 

Espiral encadernação 
Requisitos: material pvc - cloreto 
de polivinila, diâmetro 9mm, cor 
preta, quantidade folhas 50, 
pacote com 100 unidades. 

150974 Pct 246 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 12 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm, pacote 

150974 Pct 246 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 17 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 241 

Espiral plástico para 
encadernação Ø 20 mm. 
Requisitos: cor preta; fabricado 
em PVC semirrígido; encaderna 
aprox. 85 fls de 75 g/m²; 
comprimento de 33 cm. Pacote 

150974 Pct 239 

Espiral plástico para 
encadernação, 23 mm 

mm, cor preta, 
Pacote com 60 unidades. 

150974 Pct 221 

Elástico borracha látex. 
Requisitos: na cor amarelo, 
pacote contendo peso líquido de 
25g. Pacote com 100 unidades. 

150573 Pct 739 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 
8 mm em aço com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

132675 Un 1880 

Requisitos: corpo em plástico, 
sistema de trava, com lâmina de 

com tratamento 
galvanizado e encaixe por 

313751 Un 2310 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

R$ 89,19 R$ 6.867,63 

R$ 70,00 R$ 25.550,00 

R$ 16,00 R$ 3.936,00 

R$ 16,17 R$ 3.977,82 

R$ 16,79 R$ 4.046,39 

R$ 18,89 R$ 4.514,71 

R$ 18,89 R$ 4.174,69 

R$ 1,24 R$ 916,36 

R$ 8,00 R$ 15.040,00 

R$ 9,60 R$ 22.176,00 
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96 

Estilete para serviços pesados
Requisitos: lâmina 18 mm de 
aço resistente, sistema de trava, 
corpo de metal e formato 
anatômico. 

97 

Etiqueta autoadesiva  (01  
etiqueta p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 

98 

Etiqueta autoadesiva  (02  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm).

99 

Etiqueta autoadesiva  (14  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 

100 

Etiqueta autoadesiva  (16  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(210 x 297mm). 
 

101 

Etiqueta autoadesiva  (20  
etiquetas  p/ folha) 
Requisitos: caixa com 100 folhas 
(215,9 x 279,4mm). 
 

102 

Etiqueta autoadesiva  (30  
etiquetas p/ folha) 
Requisitos:  caixa com 100 
folhas (215,9 x 279,4mm).
 

103 

Etiqueta para aplicação em cd
dvd Requisitos: qualidade foto 
medindo 115 mm. Caixa com 50 
folhas. 
 

104 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel
alta qualidade; cor branca; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo 
com 1000 etiquetas. 
 

105 

Etiqueta auto adesiva circular.
Requisitos: material papel de 
alta qualidade; cor preta; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo 
com 1000 etiquetas. 
 

106 

Etiqueta adesiva 
Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4.
 

107 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos: cor branca, med. 
25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 
folhas. 
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Estilete para serviços pesados 
Requisitos: lâmina 18 mm de 
aço resistente, sistema de trava, 
corpo de metal e formato 

132675 Un 930 

Etiqueta autoadesiva  (01  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 370 

Etiqueta autoadesiva  (02  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
(138,11 x 212,73mm). 

400 Cx 220 

Etiqueta autoadesiva  (14  

Requisitos: caixa com 100 folhas 
400 Cx 195 

Etiqueta autoadesiva  (16  

Requisitos: caixa com 100 folhas 400 Cx 215 

Etiqueta autoadesiva  (20  

Requisitos: caixa com 100 folhas 400 Cx 170 

Etiqueta autoadesiva  (30  

Requisitos:  caixa com 100 
(215,9 x 279,4mm). 

400 Cx 200 

Etiqueta para aplicação em cd-
dvd Requisitos: qualidade foto 
medindo 115 mm. Caixa com 50 282157 Cx 231 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de 
alta qualidade; cor branca; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo 

 

400 Rl 325 

Etiqueta auto adesiva circular. 
Requisitos: material papel de 
alta qualidade; cor preta; 
medindo Ø 19 mm (obréia); rolo 

 

400 Rl 345 

Requisitos: material papel, cor 
branca, medindo 46,56mm x 
77,79mm, formato retangular, 
características adicionais caixa 
com 10 folhas  cada folhas com 
10 etiquetas, tamanho A4. 

400 Cx 144 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos: cor branca, med. 
25,4 x 63,5 mm, caixa com 10 

400 Cx 155 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 14,19 R$ 13.196,70 

R$ 56,06 R$ 20.742,20 

R$ 56,06 R$ 12.333,20 

R$ 56,06 R$ 10.931,70 

R$ 56,06 R$ 12.052,90 

R$ 56,06 R$ 9.530,20 

R$ 56,06 R$ 11.212,00 

R$ 29,95 R$ 6.918,45 

R$ 16,50 R$ 5.362,50 

R$ 20,00 R$ 6.900,00 

R$ 35,28 R$ 5.080,32 

R$ 35,28 R$ 5.468,40 
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108 

Etiqueta autoadesiva 
Requisitos: cor branca, med 
84,67 x 101,6mm, 6 etiquetas 
p/folhas, caixa c/ 100 
contendo 600 etiquetas.
 

109 

Extrator de grampo tipo 
espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 
cm,  em aço. 
 

110 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

111 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 
multiuso). 
 

112 

Fita adesiva dupla face
Requisitos: incolor, de 
19mmx20m. 
 

113 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente, de 
12mm x 50 m. 
 

114 
Fita adesiva 
Requisitos: transparente 12mm x 
30m 

115 

Fita adesiva 
Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm 
x 50m. 

116 
Fita crepe 
Requisitos: tamanho 19mm x 
50m. 

117 
Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela

118 

Fita em cetim 
Requisitos: face simples, rolo 
10mx11mm, na cor azul
 

119 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
branca, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m 
 

120 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, na cor 
verde, medindo 15mm X 10m. 
Rolo c/ 10 m. 
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Requisitos: cor branca, med 
84,67 x 101,6mm, 6 etiquetas 
p/folhas, caixa c/ 100 folhas 
contendo 600 etiquetas. 

400 Cx 171 

Extrator de grampo tipo 
espátula, Requisitos: 
comprimento 15 cm, largura 2 278811 Un 1800 

Fita adesiva crepe 50mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 50, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 

278973 Un 5300 

Fita adesiva crepe 25mm x 50m 
Requisitos: (fita adesiva, material 
crepe, tipo monoface, largura 25, 
comprimento 50, espessura 
0,16, cor bege, aplicação 

278968 Un 4365 

Fita adesiva dupla face 
Requisitos: incolor, de 

278991 Un 1640 

Requisitos: transparente, de 
279105 Un 1110 

Requisitos: transparente 12mm x 279037 Un 1635 

Requisitos: polipropileno 
transparente, mono face, 50mm 

333266 Rl 5242 

Requisitos: tamanho 19mm x 279989 Un 1950 

face simples, rolo 
10mx10mm, na cor amarela. 

272564 Rolo 530 

face simples, rolo 
azul. 

378578 Rolo 535 

Requisitos: dupla face, na cor 
branca, medindo 15mm X 10m. 384818 Rolo 700 

Requisitos: dupla face, na cor 
verde, medindo 15mm X 10m. 384818 Rolo 710 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 51,40 R$ 8.789,40 

R$ 2,00 R$ 3.600,00 

R$ 13,90 R$ 73.670,00 

R$ 5,50 R$ 24.007,50 

R$ 3,10 R$ 5.084,00 

R$ 3,40 R$ 3.774,00 

R$ 2,50 R$ 4.087,50 

R$ 12,98 R$ 68.041,16 

R$ 7,91 R$ 15.424,50 

R$ 5,33 R$ 2.824,90 

R$ 2,89 R$ 1.546,15 

R$ 12,87 R$ 9.009,00 

R$ 12,87 R$ 9.137,70 
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121 

Fita em cetim 
Requisitos: dupla face, cor 
vermelha, medindo 15mm X 
10m. Rolo c/ 10 m. 
 

122 

Fita de cetim 
Requisitos: face simples, cor 
branca, largura 15mm, rolo com 
10m. 
 

123 
Fita mágica 
Requisitos: de 12mm x 33 
metros. 

124 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE
Requisitos: original do 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. 
PT 1750 e 1830. 
 

125 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 
TZE-241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca 
Brother modelo PT 1750 e 1830.
 

126 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 
polipropileno bi-orientado de 23 
a 25 microns de espessura, com 
adesivo a base de 
resina sintética - boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 
manual fácil). 

127 

Fita dupla face 
Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e 
picote – medida de 22mm x10m.

128 

Fita dupla face 
Requisitos: de massa acrílica 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner vermelho 
medida 09mmx20m. 

129 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado verde 
– medida de 12mmx30m

130 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado azul 
medida de 12mmx30m
 

131 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado preto 
medida de 12mmx30m.
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Requisitos: dupla face, cor 
vermelha, medindo 15mm X 384818 Rolo 655 

Requisitos: face simples, cor 
branca, largura 15mm, rolo com 384818 Rolo 468 

Requisitos: de 12mm x 33 279205 Rolo 850 

Fita adesiva, plástico, rotuladora 
de 12 mm (½") x  8 m, preto 
sobre branco (Ref TZE-231). 
Requisitos: original do fabricante 
do equipamento para rotulador 
eletrônico marca Brother mod. 

439791 Un 411 

Fita rotuladora de 18 mm (½") x 
8 m, preto sobre branco (Ref 

241). Requisitos: original do 
fabricante do equipamento para 
rotulador eletrônico marca 
Brother modelo PT 1750 e 1830. 

330609 Un 416 

Requisitos: transparente 25mm x 
50m (dorso plástico de 

orientado de 23 
a 25 microns de espessura, com 
adesivo a base de borracha e 

boa resistência 
ao cisalhamento, laterais micro 
serrilhadas para prover corte 

279066 Un 1119 

Requisitos: transparente 25mm x 
50m de papel com recuo e 

22mm x10m. 

27902 Un 635 

Requisitos: de massa acrílica - 
transparente, com 2mm de 
espessura e liner vermelho – 

 

41474 Un 540 

Requisitos: de filme de 
orientado verde 

medida de 12mmx30m 

429675 Un 945 

Requisitos: de filme de 
orientado azul – 

medida de 12mmx30m 
429675 Un 960 

Requisitos: de filme de 
orientado preto – 

medida de 12mmx30m. 
429675 Un 925 
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R$ 12,87 R$ 8.429,85 

R$ 10,55 R$ 4.937,40 

R$ 9,38 R$ 7.973,00 

R$ 99,60 R$ 40.935,60 

R$ 99,00 R$ 41.184,00 

R$ 3,17 R$ 3.547,23 

R$ 12,00 R$ 7.620,00 

R$ 29,43 R$ 15.892,20 

R$ 0,97 R$ 916,65 

R$ 0,97 R$ 931,20 

R$ 0,97 R$ 897,25 
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132 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado branco 
– medida de 12mmx30m.

133 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme
polipropileno bi
vermelho – medida de 
12mmx30m 

134 

Fita adesiva 
Requisitos: de filme de 
polipropileno bi
amarelo – medida de 
12mmx30m. 
 

135 

Fita Silver Tape 
Requisitos: cinza, med. 48mm x 
50m. 
 

136 

Fita adesiva 
Requisitos: transparente tipo 
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m 
resistência a caloria 150 a 30º 
de caloria. 

137 
Filme Poliester (Acetato)
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m

138 

Flanela para limpeza.
Requisitos: Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, 
tamaho 40x60cm. 
 

139 

Garrafa térmica 
Requisitos: 1,8 Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 
à vácuo. 
 

140 

Garfo descartável 
Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco.
 

141 

Guardanapo de papel
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de 
excelente absorção, pacote com 
50 Unidade, de boa qualidade
 

142 

Guardanapo de papel pequeno.
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), 
Pacote com 50 folhas, medindo 
aproximada-mente 24cm x 22 
cm. 
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Requisitos: de filme de 
orientado branco 

medida de 12mmx30m. 

429675 Un 935 

Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 960 

Requisitos: de filme de 
polipropileno bi-orientado 

medida de 
429675 Un 945 

Requisitos: cinza, med. 48mm x 
418679 Un 715 

Requisitos: transparente tipo 
durex 320 celosil, 1ª linha, rolo 
medindo 12 mm x 40 m – 
resistência a caloria 150 a 30º 

289017 Rolo 850 

Filme Poliester (Acetato) 
Requisitos:  Rolo de  1,30 x 30m 

150794 Rolo 64 R$ 259,90

Flanela para limpeza. 
Requisitos: Flanela de 1º 
qualidade macia em cor branca 
ou laranja, borda costurada, 

223533 Un 10600 

Requisitos: 1,8 Litros com corpo 
em aço inoxidável e com sistema 231531 Un 1340 R$ 115,93

Requisitos: Pacote com 50 
Unidades. Cor Branco. 

304509 Pct 1570 

Guardanapo de papel 
Requisitos: 33 x 33cm, folhas 
duplas, confeccionado com 
papel suave, branco e de 
excelente absorção, pacote com 
50 Unidade, de boa qualidade 

224570 Pct 12200 

Guardanapo de papel pequeno. 
Características: Guardanapo em 
papel gofrado; 100% celulose 
virgem; folha simples de alta 
qualidade que possui excelente 
absorção, maciez, alvura e 
resistência (não esfarela), 
Pacote com 50 folhas, medindo 

mente 24cm x 22 

280755 Pct 25050 
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R$ 0,97 R$ 906,95 

R$ 0,97 R$ 931,20 

R$ 0,97 R$ 916,65 

R$ 74,63 R$ 53.360,45 

R$ 2,10 R$ 1.785,00 

R$ 259,90 R$ 16.633,60 

R$ 3,00 R$ 31.800,00 

R$ 115,93 R$ 155.346,20 

R$ 10,37 R$ 16.280,90 

R$ 7,36 R$ 89.792,00 

R$ 6,10 R$ 152.805,00 



     Fl 0873 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

____________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

143 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B).
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 
comprimento. 

144 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 
comprimento. 

145 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.9 mm (2B).
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 
comprimento. 

146 

Grampeador tipo mesa tamanho 
médio. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo 
no mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço 
inox, com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de 
no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na 
embalagem do produto.

147 

Grampeador tipo mesa tamanho 
pequeno. 
Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo 
no mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço 
inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto.

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  

_______________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.5 mm (2B). 
Requisitos: macio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 

232402 Tb 1665 

Grafite fino polymer técnico para 
lapiseira Ø 0.7 mm (2B). 
Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 

203344 Tubo 2030 

Grafite fino polymer técnico para 
mm (2B). 

Requisitos: mácio para escrever; 
fácil de apagar; resistente; 
embalagem com tampa eficiente 
que não abre na bolsa e deve 
possui dosador que facilita a 
colocação da mina na lapiseira, 
evitando a quebra. Tubo com 12 
minas de 60 mm de 

232155 Tubo 1705 

Grampeador tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo 
no mínimo 19 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço 

com altura mínima de 8,5 
cm; capacidade para grampear 
no mínimo 30 folhas 
simultaneamente. Garantia 
contra defeitos de fabricação de 
no mínimo 1 (um) ano, 
claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 1820 

tipo mesa tamanho 

Requisitos: em metal, pintura 
metálica, capacidade grampo 
26/6, com haste base medindo 
no mínimo 13 cm, em aço inox; 
estrutura do estojo de 
alojamento dos grampos em aço 
inox, Garantia contra defeitos de 
fabricação de no mínimo 1 (um) 
ano, claramente expressa na 
embalagem do produto. 

288921 Un 1540 
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R$ 5,41 R$ 9.007,65 

R$ 4,42 R$ 8.972,60 

R$ 5,50 R$ 9.377,50 

R$ 32,00 R$ 58.240,00 

R$ 20,00 R$ 30.800,00 



Fl 0874 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

148 

Grampeador em aço 
Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm.

149 

Grampo p/ grampeador 23/15
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 
unidades. 

150 

Grampo para grampeador 26/6.
Requisitos:  em aço niquelado 
de 1ª qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 
und. 

151 

Grampo p/ grampeador 23/20
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades.
 

152 

Grampo p/ grampeador 23/24
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und.
 

153 

Lápis preto nr 02 
Requisitos:  formato cilíndrico 
(lápis preto, material corpo 
madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga grafite), 
caixa com 50 unidades.
 

154 

Lápis preto 
Requisitos: madeira 2mm, 2B, 
com borracha apagadora, 
grafite. Caixa com 144 unidades.
 

155 

Lapiseira 0.5 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
 

156 

Lapiseira 0.7 mm 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.
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Requisitos: capacidade para 
grampear até 160 folhas com um 
trilho em escala de ajuste de 
profundidade em até 250mm. 

29262 Un 345 

Grampo p/ grampeador 23/15 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tam 
23/15). Caixa com 1000 

242181 Cx 265 

Grampo para grampeador 26/6. 
Requisitos:  em aço niquelado 

qualidade, com tratamento 
antiferrugem. Caixa com 5.000 

290525 Cx 700 

Grampo p/ grampeador 23/20 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/20). Cx c/ 1.000 unidades. 

290404 Cx 800 

Grampo p/ grampeador 23/24 
Requisitos: material metal, 
tratamento superficial 
galvanizado/cobreado, tamanho 
23/24). Caixa c/ 1.000 und. 

304196 Cx 285 

Requisitos:  formato cilíndrico 
preto, material corpo 

madeira, diâmetro carga 2, 
dureza carga hb, formato corpo 
cilíndrico, material carga grafite), 
caixa com 50 unidades. 

280065 Cx 8442 

Requisitos: madeira 2mm, 2B, 
com borracha apagadora, 

Caixa com 144 unidades. 
272347 Cx 5307 

Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

205207 Cx 1450 

Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

289375 Cx 1755 
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R$ 42,93 R$ 14.810,85 

R$ 9,44 R$ 2.501,60 

R$ 5,86 R$ 4.102,00 

R$ 8,89 R$ 7.112,00 

R$ 18,10 R$ 5.158,50 

R$ 9,50 R$ 80.199,00 

R$ 17,93 R$ 95.154,51 

R$ 83,18 R$ 120.611,00 

R$ 87,57 R$ 153.685,35 
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Lapiseira 0.9 mm – 
Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades.

158 

Livro ata 
Requisitos: com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas 
tipograficamente de 1 a 100.

159 

Livro ata 
Requisitos: com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas de 1 
a 200. 

160 

Livro protocolo 
Requisitos: material papel off
set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, 
material capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m².

161 

Livro ata 
Requisitos: com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 
off-set 56g/m2, numeradas de 1 
a 50. 

162 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 
140 folhas Post-it, pacote com 5 
unidades. 

163 

Mídia de disco CD-R (gravável).
Requisitos: 
A. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 
dados; 
D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora 
e 20 min) em arquivos de áudio.;
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
F. Material de gravação 
altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após 
longo armazenamento.
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Requisitos: com caniço de 3 mm 
de altura, borracha para apagar 
na parte superior, mecanismo de 
avanço de carga, com 
prendedor, ponta e acionador. 
Características: mínima 
equivalentes ou superior a 
Pentel. Caixa com 12 unidades. 

252587 Cx 1310 

Requisitos: com 100 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 

folhas internas em papel 
set 56g/m2, numeradas 

tipograficamente de 1 a 100. 

200692 Un 1050 

Requisitos: com 200 folhas 
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 

set 56g/m2, numeradas de 1 

424372 Un 1065 

Requisitos: material papel off-
set, quantidade folhas 100, 
comprimento 330, largura 220, 
tipo capa dura, características 
adicionais com folhas pautadas 
e numeradas sequencialmente, 

capa papelão, 
gramatura folhas 54g/m². 

150058 Un 725 

Requisitos: com 50 folhas  
pautado, capa dura, vertical, cor 
preto, folhas internas em papel 

set 56g/m2, numeradas de 1 

200690 Un 665 

Marcador de páginas diversas, 
adesivos flags 5 cores 
Requisitos: 11,9mm x 43,2mm 

it, pacote com 5 
397768 Pct 2255 

R (gravável). 

A. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
programas para computadores, 
documentos,  e outros tipos de 

D. Capacidade: 700 mb de 
arquivos (dados ou músicas no 
formato MP3) ou 80 min. (1hora 

em arquivos de áudio.; 
E. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

F. Material de gravação 
altamente confiável e resiste à 
corrupção e deterioração após 
longo armazenamento. 

260390 Un 3400 
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R$ 91,57 R$ 119.956,70 

R$ 18,80 R$ 19.740,00 

R$ 33,75 R$ 35.943,75 

R$ 13,76 R$ 9.976,00 

R$ 9,50 R$ 6.317,50 

R$ 15,00 R$ 33.825,00 

R$ 1,89 R$ 6.426,00 
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Mídia de disco DVD
(gravável). 
Requisitos:  
a. Capa de acrílico Slim Case;
B. Matéria-prima: policarbonato;
C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 
tipos de dados; 
D. Capacidade: 4.7 GB/120 
minutos; 
E. Velocidade de gravação: 16x
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 
poeira e manchas; 
G. Material de gravação 
altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e 
deterioração após longo 
armazenamento. 

165 

Maleta Organizadora 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas. 

166 

Maleta Organizadora 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 
suspensas. 

167 

Molha-dedos 12 g 
Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para 
aderência, tamanho único, 
validade carga 2 anos, 
características adicionais não 
contém glicerina e não mancha.

168 

Mídia DVD-RW, regravável 
4.7gb, Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 
case. 

169 

Papel A3 
Requisitos: Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , cor 
branca. Resma com 500 folhas

170 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor amarela; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

171 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor azul; dimensões 210 
x 297 mm; gramatura de 75
g/m². Resma de 500 folhas.
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Mídia de disco DVD-R 

a. Capa de acrílico Slim Case; 
prima: policarbonato; 

C. Mídia óptica gravável utilizada 
para armazenamento de áudio, 
vídeo, programas para 
computadores, documentos, 
jogos, imagens digitais e outros 

D. Capacidade: 4.7 GB/120 

E. Velocidade de gravação: 16x 
F. Revestimento Scratch Guard 
protege contra arranhões e evita 

G. Material de gravação 
altamente confiável e resiste à 
corrupção de imagem e 

ós longo 

254392 Un 3000 

 
Requisitos: Cinza em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 

265833 Un 640 

 
Requisitos:  Cristal em plástico 
polipropileno c/ 10 pastas 

265833 Un 805 

Requisitos: (umectante para os 
dedos, material base plástico, 
material tampa plástico, material 
carga massa acondicionada e 
espuma no fundo para 

tamanho único, 
validade carga 2 anos, 
características adicionais não 
contém glicerina e não mancha. 

245461 Un 430 

RW, regravável 
4.7gb, Requisitos: velocidade 4x, 
embalagem capa de acrílico slim 

150458 Un 2350 

Papel alcalino, 
297MM, 420 MM, 75g /M2 , cor 

Resma com 500 folhas 

414856 Resma 1485 

Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 

amarela; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 471 

Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor azul; dimensões 210 
x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 481 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 4,00 R$ 12.000,00 

R$ 45,50 R$ 29.120,00 

R$ 45,50 R$ 36.627,50 

R$ 3,00 R$ 1.290,00 

R$ 4,00 R$ 9.400,00 

R$ 46,89 R$ 69.631,65 

R$ 33,02 R$ 15.552,42 

R$ 33,02 R$ 15.882,62 
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172 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor verde; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.

173 

Papel formato A4. 
Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor branca; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas.
 

174 

Papel A4 
Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 
com 50 folhas. 
 

175 
Papel A4 
Requisitos: couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas

176 

Papel contac 
Requisitos: transparente 
com 25m x 0,45m. 
 

177 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A 
ou similar. 

178 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps.
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 
similar. 

179 

Papel Coated Paper para 
impressora HP 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões: 1067 
mm x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m². Referência 
HP C6567B ou similar

180 

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 
t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou 
similar. 

181 

Papel fotográfico universal alto
brilho (high-gloss). 
Requisitos: dimensões 152,4 cm 
x 30,5 m. Referência Q1430A ou 
similar. 

182 

Papel fotográfico acetinado 
profissional. 
Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 
ou similar. 
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Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor verde; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 581 

Requisitos: apropriado para 
cópias xerográficas e impressão 
a laser; cor branca; dimensões 
210 x 297 mm; gramatura de 75 
g/m². Resma de 500 folhas. 

226606 Resma 56350 

Requisitos: couchê branco e liso 
180g/m2 (glossypaper). Pacote 250359 Pct 965 

Requisitos: couchê fosco 180g. 
Pacote com 50 folhas 

250359 Pct 1165 

transparente - rolo 
278461 Rolo 630 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 91,4 cm x 
30,5 m. Referência HP Q1413A 

965 Rolo 44 R$ 

Papel Coated para impressora 
Designjet HP t1100ps. 
Requisitos: gramatura Extra HP 
universal; dimensões 914 cm x 
30m. Referência HP Q1413A ou 

965 Rolo 43 R$ 1.152,50

Papel Coated Paper para 
 Designjet 

Requisitos: dimensões: 1067 
mm x 45.7 m (42 in x 150 ft); 
gramatura 90 g/m². Referência 
HP C6567B ou similar 

965 Rolo 46 R$ 983,50

Papel Filme Fosco para 
impressora HP Designjet 

Requisitos: dimensões 914 mm x 
38,1 m; gramatura 160 g/m². 
Referência HP 51642B ou 

965 Rolo 41 R$ 3.003,50

Papel fotográfico universal alto-

Requisitos: dimensões 152,4 cm 
x 30,5 m. Referência Q1430A ou 

965 Rolo 48 R$ 3.170,00

Papel fotográfico acetinado 

Requisitos: dimensões 61 cm x 
15,25 m. Referência HP Q8759A 

965 Rolo 39 R$ 1.900,00

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 33,02 R$ 19.184,62 

R$ 33,02 R$ 1.860.677,00 

R$ 18,63 R$ 17.977,95 

R$ 18,63 R$ 21.703,95 

R$ 41,10 R$ 25.893,00 

R$ 1.152,50 R$ 50.710,00 

R$ 1.152,50 R$ 49.557,50 

R$ 983,50 R$ 45.241,00 

R$ 3.003,50 R$ 123.143,50 

R$ 3.170,00 R$ 152.160,00 

R$ 1.900,00 R$ 74.100,00 
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183 

Papel fotográfico high glossy.
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 
g/m², acabamento brilhante, 
secagem instantânea, resistente 
à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de 
cores. Pacote c/ 50 folhas.

184 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência 
HP C6030C ou similar.

185 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 
x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência 
HP C6569C ou similar.

186 

Papel kraft puro natural para 
embalagem. 
Requisitos: 80 g/m². Rolo 
medindo aprox. 80cm x 150 m.

187 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência HP Q8835A 
ou similar. 

188 

Papel Universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência 
HP Q1427A ou similar.

189 

Papel universal High
photopaper para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: dimensões 1067 mm 
x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência 
HP Q1428A ou similar.

190 

Papel vergê 
Requisitos: cor branco, 180gr, 
A4. Caixa com 50 folhas.
 

191 

Papel vergê 
Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas.
 

192 

Papel vergê 
Requisitos: cor palha, 180g/m², 
A4 apropriado para impressão a 
laser;   210 x 297 mm. Cx com 
50 folhas. 
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Papel fotográfico high glossy. 
Requisitos: dimensões 210 x 297 
mm, gramatura mínima 180 
g/m², acabamento brilhante, 
secagem instantânea, resistente 
à água, aceita tintas a base de 
água ou pigmentadas, realce de 
cores. Pacote c/ 50 folhas. 

965 Pct 730 

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência 
HP C6030C ou similar. 

965 Rolo 38 R$ 1.624,50

Papel Heavyweight Coated 
Paper para impressora HP 

Requisitos: dimensões 1067 mm 
x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 130 g/m². Referência 
HP C6569C ou similar. 

965 Rolo 38 R$ 1.624,50

Papel kraft puro natural para 

Requisitos: 80 g/m². Rolo 
medindo aprox. 80cm x 150 m. 

965 Rolo 39 

Papel polipropileno brilhante 
adesivo para impressora HP 

Requisitos: dimensões 106,7 cm 
x 22,9 m; referência HP Q8835A 

965 Rolo 38 R$ 3.003,50

Papel Universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

Requisitos: dimensões 914 mm x 
30.5 m (36 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência 
HP Q1427A ou similar. 

965 Rolo 39 R$ 1.152,50

Papel universal High-gloss 
photopaper para impressora HP 

Requisitos: dimensões 1067 mm 
x 30.5 m (42 in x 100 ft); 
gramatura 190 g/m². Referência 
HP Q1428A ou similar. 

965 Rolo 37 R$ 3.170,00

Requisitos: cor branco, 180gr, 
A4. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 454 

Requisitos: cor creme, 180gr, A4 
Folha. Caixa com 50 folhas. 

237564 Cx 642 

Requisitos: cor palha, 180g/m², 
A4 apropriado para impressão a 
laser;   210 x 297 mm. Cx com 

237564 Cx 687 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 42,00 R$ 30.660,00 

R$ 1.624,50 R$ 61.731,00 

R$ 1.624,50 R$ 61.731,00 

R$ 42,00 R$ 1.638,00 

R$ 3.003,50 R$ 114.133,00 

R$ 1.152,50 R$ 44.947,50 

R$ 3.170,00 R$ 117.290,00 

R$ 20,88 R$ 9.479,52 

R$ 20,88 R$ 13.404,96 

R$ 20,88 R$ 14.344,56 
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193 

Papel White Matte Polyester 
Film para impressora HP 
Designjet t1100ps. 
Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou 
similar. 

194 
Papel glossy p/  impressão  de 
foto 
Requisitos: pacote com 50 fls.

195 

Papel vegetal para impressora 
HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m².
 

196 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m².
 

197 

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps
Requisitos: gramatura 75 g/m², 
rolo com 107cm x 50 m;

198 

Papel Velino p/ impressora 
Plotter 
Requisitos:  tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m
 

199 

Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
verde. 
 

200 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
preta. 

201 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
azul. 

202 
Pasta arquivo 
Requisitos: lombada larga A4 
cinza. 

203 

Pasta catálogo 
Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos.

204 

Pasta catálogo 
Requisitos: com visor 
capa dura revestida em plástico 
na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 
350 x 255 mm. 
 

205 

Pasta catálogo 
Requisitos: clear book 40 
plástico, transparente cristal.
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Papel White Matte Polyester 
Film para impressora HP 

Requisitos: 914 mm x 15.2 m (36 
in x 50 ft); gramatura 167 g/m². 
Referência HP Q1736A ou 

965 Rolo 37 R$ 3.170,00

impressão  de 

Requisitos: pacote com 50 fls. 
965 Pct 212 

Papel vegetal para impressora 

Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 90 g/m². 

965 Rolo 104 R$ 983,50

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 
Requisitos: dimensões: 914mm x 
50 m; gramatura 75 g/m². 

965 Rolo 143 R$ 621,99

Papel Sulfite Ploter para 
impressora HP t1100ps 
Requisitos: gramatura 75 g/m², 
rolo com 107cm x 50 m; 

965 Rolo 39 R$ 621,99

Papel Velino p/ impressora 

Requisitos:  tecido banner 200 
micras, rolo 0,90cm x 30m 

965 Rolo 48 R$ 983,50

Requisitos: lombada larga A4 
138282 Un 750 

lombada larga A4 
138282 

Un 750 

Requisitos: lombada larga A4 
138282 

Un 740 

Requisitos: lombada larga A4 
138282 

Un 750 

Requisitos: corpo em papelão 
forrado com PVC, cor preta, 
tamanho ofício (240x330mm 
aproximadamente) , porta 
etiqueta, com 50 sacos plásticos 
0,12mm, 4 parafusos. 

283074 Un 1740 

Requisitos: com visor externo, 
capa dura revestida em plástico 
na cor preta, com 100 
envoltórios plásticos e com 4 
parafusos de metal. Dimensões 

335273 Un 2650 

Requisitos: clear book 40 
plástico, transparente cristal. 

138282 Un 1050 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 3.170,00 R$ 117.290,00 

R$ 42,00 R$ 8.904,00 

R$ 983,50 R$ 102.284,00 

R$ 621,99 R$ 88.944,57 

R$ 621,99 R$ 24.257,61 

R$ 983,50 R$ 47.208,00 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

R$ 12,00 R$ 8.880,00 

R$ 12,00 R$ 9.000,00 

R$ 14,80 R$ 25.752,00 

R$ 14,90 R$ 39.485,00 

R$ 21,00 R$ 22.050,00 
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206 

Pasta plástica 
Requisitos: transparente com 
elástico e com abas 
mm. 
 

207 

Pasta porta-documento tipo “L”.
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
cristal. Pacote com 10 unidades.
 

208 

Pasta porta-documento tipo “L”.
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
fumê. Pacote com 10 unidades.
 

209 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, 
porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 
 

210 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor cinza; 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 

211 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor preta; 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Med. 310 
x 240 x 20 mm. 

212 

Pasta plástica com grampo mola 
A4. 
Requisitos: cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 
fixador, porta-cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 
20 mm. 

213 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 31 
divisórias. 

214 

Pasta sanfonada  A4 
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 12 
divisórias. 
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Requisitos: transparente com 
elástico e com abas - 347 x 234 138282 Un 2070 

documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
cristal. Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 10184 

documento tipo “L”. 
Requisitos: material plástico, 
medindo 210 x 297 mm, 
espessura mínima 0.3 mm, cor 
fumê. Pacote com 10 unidades. 

138282 Pct 7020 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor azul; acompanha 
grampo plástico com fixador, 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 980 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor cinza; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 990 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor preta; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. Med. 310 

138282 Un 560 

Pasta plástica com grampo mola 

Requisitos: cor vermelha; 
acompanha grampo plástico com 

cd e etiqueta 
personalizável no dorso e bolso 
interno na contra capa. 
Dimensões aprox. 310 x 240 x 

138282 Un 480 

 
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 31 

138282 Un 620 

 
Requisitos: em plástico 
polipropileno transparente, c/ 12 

138282 Un 1010 
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R$ 6,61 R$ 13.682,70 

R$ 10,80 R$ 109.987,20 

R$ 10,80 R$ 75.816,00 

R$ 17,00 R$ 16.660,00 

R$ 17,00 R$ 16.830,00 

R$ 17,00 R$ 9.520,00 

R$ 17,00 R$ 8.160,00 

R$ 88,44 R$ 54.832,80 

R$ 19,87 R$ 20.068,70 
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215 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cristal. Pacote 
com 10 unidades. 

216 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor preta. Pacote 
com 10 unidades. 

217 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor fumê. Pacote 
com 10 unidades. 

218 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor azul. Pacote com 
10 unidades. 

219 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor cinza. Pacote 
com 10 unidades. 

220 
Pasta Plástica Canaleta A
Requisitos: cor vermelha. Pacote 
com 10 unidades. 

221 
Pasta com aba e elástico
Requisitos:  amarela. 

222 
Pasta plástica A4 
Requisitos: com 08 divisões, 
transparente. 

223 

Prancheta universal 
Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 
lateral e na base. 

224 

Prato descartável 
Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 
unidades. Cor Branco.

225 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 15 mm. Caixa com 
12 und 

226 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 19 mm. Caixa com 
12 und 

227 

Prendedor de papel 1”
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 
und. 
 

228 

Prendedor de papel   1"
Requisitos: 30 mm.  Caixa 
com12 und. 
 

229 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 
und. 
 

230 

Prendedor de papel 1”
Requisitos: 41 mm. Caixa com 
12 und 
 

231 
Prendedor de papel 1”
Requisitos: 51 mm. Caixa com 
12 und 
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Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor cristal. Pacote 138282 Pct 1185 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor preta. Pacote 138282 Pct 1135 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor fumê. Pacote 138282 Pct 940 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor azul. Pacote com 138282 Pct 775 

Canaleta A-4 
Requisitos: cor cinza. Pacote 138282 Pct 775 

Pasta Plástica Canaleta A-4 
Requisitos: cor vermelha. Pacote 138282 Pct 765 

Pasta com aba e elástico 
 

138282 Un 1135 

Requisitos: com 08 divisões, 138282 Un 740 

Requisitos: confeccionada em 
acrílico ou poliestireno, cor fumê, 
espessura mínima 3mm, 
dimensões aproximadas 
350x240mm, garra metálica com 
abertura até 15mm, régua na 

287306 Un 1445 

Requisitos: para sobremesa 
tamanho 15 cm, pacote com 10 

Branco. 

364463 Pct 2490 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 15 mm. Caixa com 267601 Cx 710 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 19 mm. Caixa com 267595 Cx 695 

papel 1” 
Requisitos:  25 mm. Caixa c/ 12 

267596 Cx 755 

Prendedor de papel   1" 
Requisitos: 30 mm.  Caixa 

203980 Cx 575 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 32 mm. Caixa com12 

267600 Cx 605 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 41 mm. Caixa com 

267598 Cx 445 

Prendedor de papel 1” 
Requisitos: 51 mm. Caixa com 267599 Cx 485 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 18,50 R$ 21.922,50 

R$ 18,50 R$ 20.997,50 

R$ 18,50 R$ 17.390,00 

R$ 18,50 R$ 14.337,50 

R$ 18,50 R$ 14.337,50 

R$ 18,50 R$ 14.152,50 

R$ 4,15 R$ 4.710,25 

R$ 25,00 R$ 18.500,00 

R$ 15,68 R$ 22.657,60 

R$ 3,15 R$ 7.843,50 

R$ 7,00 R$ 4.970,00 

R$ 4,00 R$ 2.780,00 

R$ 4,80 R$ 3.624,00 

R$ 4,15 R$ 2.386,25 

R$ 5,21 R$ 3.152,05 

R$ 6,27 R$ 2.790,15 

R$ 10,71 R$ 5.194,35 
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232 
Prendedor de papel 1"
Requisitos:  50 mm. Caixa com 
12 und 

233 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor azul. Caixa com 
12 Unidades. 

234 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor preta. 
12 Unidades. 

235 

Pincel marcador para quadro 
branco magnético 
Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor vermelha Caixa 
com 12 Unidades. 
 

236 Pilha AG13. 
237 Pilha alcalina A23 - 12 v.

238 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho grande D 
1,5 V Cartela com 2 Unidades.

239 

Pilha alcalina. 
Requisitos: não recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 
02 unidades. 
 

240 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 
04 unidades. 
 

241 

Pilha alcalina 
Requisitos: não recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 
02 unidades. 
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Prendedor de papel 1" 
Requisitos:  50 mm. Caixa com 54674 Cx 495 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 

azul. Caixa com 

114456 Cx 1187 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor preta. Caixa com 

114456 Cx 1157 

Pincel marcador para quadro 

Requisitos: fácil de apagar em 
qualquer quadro branco; alta 
durabilidade; cores mais 
intensas; dura 6 h destampado 
sem secar; cor vermelha Caixa 

114456 Cx 1042 

21806 Un 351 
12 v. 21806 Un 291 

Requisitos: tamanho grande D 
1,5 V Cartela com 2 Unidades. 

21806 Cartela 450 

Requisitos: não recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 

21806 Cartela 12480 

Requisitos: recarregável; 
tamanho AAA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 

21806 Cartela 3840 

não recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; cartela com 

21806 Cartela 11420 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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R$ 21,52 R$ 10.652,40 

R$ 25,30 R$ 30.031,10 

R$ 25,30 R$ 29.272,10 

R$ 25,30 R$ 26.362,60 

R$ 8,54 R$ 2.997,54 
R$ 8,54 R$ 2.485,14 

R$ 18,61 R$ 8.374,50 

R$ 9,00 R$ 112.320,00 

R$ 46,71 R$ 179.366,40 

R$ 9,00 R$ 102.780,00 
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242 

Pilha recarregável 
Requisitos: recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; Cartela com 
02 unidades. 

243 
Pilha Alcalina 
Requisitos: tamanho médio C 
1,5V Cartela com 2 Unidades.

244 

Unidade de memória flash 4 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
Durabilidade - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 4 GB; 
Dimensões: 70x226.8 x124 mm
Temperatura de operação: 0° C 
a 60° C; 
Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 
85°C; 
Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou similar.
 

245 

Unidade de memória flash 8 GB 
USB 2.0 (Pen drive). 
Requisitos: 
Velocidade - 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
sistema com porta USB 2.0;
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
Durabilidade - estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência - alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade 8 GB; 
Dimensões: 70 x 226.8 x 124 
mm; 
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Requisitos: recarregável; 
tamanho AA; Voltagem 1.5 V; 
deve possuir potência confiável 
e prolongada; validade não 
inferior a um ano no ato da 
entrega do produto; Cartela com 

21806 Cartela 3290 

Requisitos: tamanho médio C 
1,5V Cartela com 2 Unidades. 

21806 
Cartel
a 

355 

Unidade de memória flash 4 GB 
 

25 MB/s para 
10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

Dimensões: 70x226.8 x124 mm 
Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
a de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou similar. 

151033 Un 3480 

Unidade de memória flash 8 GB 
 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 
sistema com porta USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

estrutura de 
borracha áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

Dimensões: 70 x 226.8 x 124 

151033 Un 3080 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 29,00 R$ 95.410,00 

R$ 18,61 R$ 6.606,55 

R$ 25,43 R$ 88.496,40 

R$ 33,34 R$ 102.687,20 
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Temperatura de operação: 0° C 
a 60° C; 
Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 
85°C; 
Simplicidade - basta conectar a 
uma porta USB; 
Garantia - 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou similar.
 

246 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos: 
Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência – alto poder de 
resistência a choques;
Capacidade – 16 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
Temperatura de operação: 0° C 
a 60° C; 
Temperatura de 
armazenamento:- 20°C para 
85°C; 
Simplicidade – basta co
uma porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

247 

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Características/especificações:
Velocidade – 25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação;
Requisitos – sistema com porta 
USB 2.0; 
Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso;
Durabilidade – estrutura de 
borracha áspera oferece grande 
proteção à unidade; 
Resistência – alta resistência a 
choques; 
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Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 

basta conectar a 

co) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 
Rfr: Kingston Data Traveler 
R400 (DTR400/8G) ou similar. 

Unidade de memória flash 16 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

estrutura de 
áspera oferece grande 

alto poder de 
resistência a choques; 

16 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 3020 

Unidade de memória flash 32 
GB USB 2.0 (Pen drive). 
Características/especificações: 

25 MB/s para 
leitura e 10 MB/s para gravação; 

sistema com porta 

Estrutura de borracha áspera 
facilitando segurar, protegendo 
de arranhões ou danos 
derivados do uso intenso; 

strutura de 
borracha áspera oferece grande 

alta resistência a 

151033 Un 2070 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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R$ 51,00 R$ 154.020,00 

R$ 75,92 R$ 157.154,40 
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Capacidade – 32 GB;
Dimensões – 70 x 226.8 x 124 
mm; 
Temperatura de operação: 0° C 
a 60° C; 
Temperatura de 
armazenamento: -20°C para 
85°C; 
Simplicidade – basta conectar a 
porta USB; 
Garantia – 5 (cinco) anos;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.
 

248 

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive).
Requisitos:: 
- capacidade - 64 GB;
- Requisitos - sistema com porta 
USB 2.0; 
- Rapidez - 
transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s (leitura) e 
até 70 MB/s (gravação); USB 2.0 
= até 30 MB/s (leitura) e até 30 
MB/s (gravação); 
- Compatível com a versão 
anterior - USB 2.0. 
- Simplicidade - basta conectar 
na porta USB; 
- Praticidade - 
resistente com laço de corda 
sólida ; 
- Dimensões: 737x222x161 mm 
(2,9" x 0,87" x 0,63") 
- Temperaturas de operação 
0°C a 60°C (de -32°F a 140°F); 
Temperaturas 
armazenamento - de 
85°C (de -4°F a 185°F);
- Garantia – 5 (cinco) anos ;
- Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +.

249 

Porta objetos conjugado
Requisitos: organizador de 
mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor 
fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90

250 

Plástico para crachá. 
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura 
de 0.08 mm; incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 
indeterminado. 
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32 GB; 
70 x 226.8 x 124 

Temperatura de operação: 0° C 

Temperatura de 
20°C para 

basta conectar a 

5 (cinco) anos; 
Tabela de Compatibilidade: 

Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

Unidade de memória flash 64 
GB USB 2.0 (Pen drive). 

64 GB; 
sistema com porta 

 taxas de 
transferência de dados para 
USB 2.0 até 100 MB/s (leitura) e 
até 70 MB/s (gravação); USB 2.0 
= até 30 MB/s (leitura) e até 30 

Compatível com a versão 

basta conectar 

 invólucro 
resistente com laço de corda 

Dimensões: 737x222x161 mm 
 

Temperaturas de operação - de 
32°F a 140°F); - 

de 
de -20°C a 

4°F a 185°F); 
5 (cinco) anos ; 

Tabela de Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP; Mac OS X 
v.10.5x + e Linux v.2.6x +. 

151033 Un 2680 R$ 137,00

Porta objetos conjugado 
organizador de 

mesa, porta lápis, clips e 
lembrete em poliestireno, na cor 
fumê, medindo 
aproximadamente 228x65x90. 

234401 Un 1610 R$ 24,80

 
Requisitos: formato vertical; 
material poliestireno; espessura 

incolor; permite 2 
sistemas de fixação: cordão de 
silicone ou presilha tipo jacaré; 
medindo aprox. 54 x 86 mm; 
acompanha presilha tipo 
jacaré.Prazo de validade 

419177 Un 22600 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 137,00 R$ 367.160,00 

R$ 24,80 R$ 39.928,00 

R$ 1,53 R$ 34.578,00 



Fl 0886 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

251 

Régua em alumínio 
Requisitos: escala em
centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, 
espessura mínima 1,5 mm, 
tamanho 30 cm. 

252 

Saco plástico 
Requisitos: para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 
unidades. 

253 

Saco plástico 
Requisitos:  grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 
furos, pacote com 100 unidades.

254 

Suporte Post-it 
Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 
mm. 

255 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades.

256 
Talher descartável 
Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote c/ 50 unidades

257 

Tesoura 
Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo 
plástico, comp. 21 cm.

258 
Tesoura hobby 
Requisitos: 14cm (cabo e 
lâminas) pontas finas e leves.

259 

Carregador Bateria portátil
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 
v 

260 

Trava para Notebook 
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco 
Aço 1,8m. 

261 

Papel toalha branco 
Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
virgem – Pacote com 1000 
unidades 

262 
Refil para purificador libel
 

263 
Tinta para carimbo azul
 

264 Tinta para carimbo preta

265 
Bandeja dupla para papel
Requisitos: entrada e saída de 
documentos 

266 

Papel A4 reciclado 
Requisitos: 75 g/m², med. 
210mm x 297mm, na cor palha, 
sem manchas, superfície lisa, 
não rugosa em ambas as faces, 
suave ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas.
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Requisitos: escala em 
centímetros com subdivisão em 
milímetros, e em polegadas, 
espessura mínima 1,5 mm, 

270870 Un 2340 

Requisitos: para lixo, capacidade 
100 litros, pacote com 100 

226094 Pct 4100 R$ 40,40

grosso, sem bordas, 
para pasta catálogo, com quatro 

pacote com 100 unidades. 

290725 Pct 718 

Requisitos:  sistema puxa fácil, 
para bloco adesivo, 76 mm x 76 

94862 Un 1500 

Requisitos: material plástico, tipo 
colher, pacote com 50 unidades. 

68055 Pct 1465 

Requisitos: material plástico, tipo 
faca, pacote c/ 50 unidades 

68055 Pct 1445 

Requisitos: material aço 
inoxidável, material cabo 
plástico, comp. 21 cm. 

283560 Un 2020 

Requisitos: 14cm (cabo e 
lâminas) pontas finas e leves. 

283049 Un 1420 R$ 

Carregador Bateria portátil 
Requisitos: 110/220 Volt, função 
alto descarga e desligamento 
automático, bateria 9v/ pilha 1,5 

150500 Un 205 

 
Requisitos: com Chave e 
Fechadura em Zinco Cabo de 

150261 Un 1270 

Requisitos: 23mm x 12mm 100% 
Pacote com 1000 

5240 Un 20880 R$ 17,50

Refil para purificador libel 
357298 Un 268 

Tinta para carimbo azul 
284649 Un 417 

Tinta para carimbo preta 284649 Un 297 
Bandeja dupla para papel 
Requisitos: entrada e saída de 233418 Resma 1480 

Requisitos: 75 g/m², med. 
210mm x 297mm, na cor palha, 
sem manchas, superfície lisa, 
não rugosa em ambas as faces, 
suave ao tato, aplicação em jato 
de tinta, laser e fotocópia, resma 
com 500 (quinhentas) folhas. 

965 Un 25701 
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R$ 9,49 R$ 22.206,60 

R$ 40,40 R$ 165.640,00 

R$ 20,00 R$ 14.360,00 

R$ 41,00 R$ 61.500,00 

R$ 13,00 R$ 19.045,00 

R$ 13,00 R$ 18.785,00 

R$ 23,80 R$ 48.076,00 

R$ 10,87 R$ 15.435,40 

R$ 57,46 R$ 11.779,30 

R$ 66,00 R$ 83.820,00 

R$ 17,50 R$ 365.400,00 

R$ 31,98 R$ 8.570,64 

R$ 3,70 R$ 1.542,90 

R$ 3,70 R$ 1.098,90 

R$ 24,89 R$ 36.837,20 

R$ 19,29 R$ 495.772,29 
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267 

Pasta suspensa para arquivo
Requisitos: com grampo tipo 
trilho 
 

268 

Papel de Presente 
Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 
40 folhas. 
 

269 

Fita adesiva, PVC, 
Requisitos: para demarcacação 
de solo, 50mm/30m, azul, fita de 
sinalização. 
 

270 

Fita adesiva, PVC 
Requisitos: para demarcacação 
de solo, 50mm/30m, vermelha, 
fita de sinalização. 

271 
Cola tubular 
Requisitos: para  pistola de cola 
quente. 

272 
Cordão arremate 
Requisitos: para crachá.

273 
Dispenser 
Requisitos: para fita adesiva 12 x 
40 mm. 

274 
Divisória para fichário
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und.

275 
Fita adesiva 
Requisitos:  crepe 48mmx50m.

276 
Fita adesiva 
Requisitos:  dupla face 
18mmx30m. 

277 
Fita adesiva 
Requisitos: dupla face 
25mmx30m. 

278 
Fita adesiva 
Requisitos:  durex transparente 
19 mm x 50m. 

279 
Fita adesiva 
Requisitos:  transparente 45mm 
x 45m 

280 
Apontador de mesa 
Requisitos:  para lápis

281 
Perfurador de papel 
Requisitos: com capacidade 
para perfurar até 100 folhas

282 
Pasta arquivo 
Requisitos:  eventos modelo AZ 
cor azul 

283 
Percevejo latonado 
Requisitos: caixa com 50 und.

284 Perfurador de papel pequeno

285 
Aplicador de fita adesiva
Requisitos:  com capacidade 
para fitas de até 50 m

286 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com três 
compartimentos 
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Pasta suspensa para arquivo 
Requisitos: com grampo tipo 

405483 Pct 4940 

Requisitos: couche sortidos 
Dimensões 50 x 60, pacote com 

328309 
 

Un 490 

Requisitos: para demarcacação 
de solo, 50mm/30m, azul, fita de 

419722 
 

Un 366 

Requisitos: para demarcacação 
de solo, 50mm/30m, vermelha, 

406728 
 

un 866 

Requisitos: para  pistola de cola 284808 un 352 

Requisitos: para crachá. 
376001 un 5250 

Requisitos: para fita adesiva 12 x 45772 pct 285 

Divisória para fichário 
Requisitos:  23 x 31cm tamanho 
oficio, pacote com 10 und. 

150143 un 270 

Requisitos:  crepe 48mmx50m. 
391988 un 1670 

dupla face 19178 un 515 

Requisitos: dupla face 283749 un 385 

Requisitos:  durex transparente 279045 un 555 

Requisitos:  transparente 45mm 19178 un 1870 

Requisitos:  para lápis 
343228 un 210 

Requisitos: com capacidade 
para perfurar até 100 folhas 

239463 un 330 

Requisitos:  eventos modelo AZ 397971 cx 800 

Requisitos: caixa com 50 und. 
298524 un 355 

Perfurador de papel pequeno 202375 un 370 
Aplicador de fita adesiva 
Requisitos:  com capacidade 
para fitas de até 50 m 

45772 un 127 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com três 203500 un 345 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

R$ 1,10 R$ 5.434,00 

R$ 33,07 R$ 16.204,30 

R$ 15,00 R$ 5.490,00 

R$ 20,88 R$ 18.082,08 

R$ 1,50 R$ 528,00 

R$ 1,72 R$ 9.030,00 

R$ 11,50 R$ 3.277,50 

R$ 7,98 R$ 2.154,60 

R$ 5,54 R$ 9.251,80 

R$ 5,90 R$ 3.038,50 

R$ 9,99 R$ 3.846,15 

R$ 1,06 R$ 588,30 

R$ 3,08 R$ 5.759,60 

R$ 41,90 R$ 8.799,00 

R$ 81,00 R$ 26.730,00 

R$ 10,99 R$ 8.792,00 

R$ 1,61 R$ 571,55 

R$ 6,96 R$ 2.575,20 

R$ 22,33 R$ 2.835,91 

R$ 30,62 R$ 10.563,90 
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287 Calculadora eletrônica

288 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor preta

289 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor azul 

290 
Caneta marcador permanente
Requisitos:  cor vermelha

291 
Lâmina estilete pequena 
com 10 und 

292 
Lâmina estilete 
Requisitos:  largo caixa com 10 
und 

293 

Espiral plástico 
Requisitos: para encadernação 
nº 14mm, na cor preta, fabricado 
em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 
com 100 unidades 
 

294 
Organizador de gavetas
 

295 

Espiral plástico para 
encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  50 mm, pacote com 12 
unidades 

296 

Espiral para encadernação
Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 
unidades 

297 
Papel carbono 
Requisitos:  caixa com 100 
folhas 

298 

Etiqueta auto adesiva
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und 
folha, caixa com 100 folhas

299 
Plástico bolha 
Requisitos:  rolo com 100 mts

300 
Porta carimbo 
Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos

301 Régua em acrílico de 30 cm
302 Régua em acrílico de 50 cm

303 
Silicone incolor 
Requisitos: para uso geral tubo 
com 50 gr 

304 
Caderno 46 folhas 
Requisitos:   folhas pautadas 
capa dura 

305 Tinta para carimbo cor vermelha

306 
Almofada para carimbo
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL

307 
Alfinete de segurança
Requisitos:  18 mm dourado, 
caixa com 25 und 

308 Cola branca 90g 
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Calculadora eletrônica 150717 un 672 
Caneta marcador permanente 

 
107450 un 1477 

Caneta marcador permanente 
 

107450 un 1227 

Caneta marcador permanente 
Requisitos:  cor vermelha 

107450 cx 867 

Lâmina estilete pequena – caixa 
150572 cx 910 

Requisitos:  largo caixa com 10 150572 pct 520 

Requisitos: para encadernação 
nº 14mm, na cor preta, fabricado 
em PVC semirrígido, encaderna 
aproximadamente 85 fls, 
comprimento de 33 cm, pacote 

150974 un 367 

Organizador de gavetas 
150278 pct 235 

Espiral plástico para 

Requisitos:  na cor preta, 
fabricado em plástico semi rígido 
PVC  50 mm, pacote com 12 

150974 pct 407 

Espiral para encadernação 
Requisitos:  na cor preta, 

plástico semi rígido 
PVC  33 mm, pacote com 27 

232042 cx 129 

Requisitos:  caixa com 100 203550 cx 33 

Etiqueta auto adesiva 
Requisitos:  cor branca med 
25,4x63,5 mm com 33 und por 
folha, caixa com 100 folhas 

358557 mt 97 

Requisitos:  rolo com 100 mts 
220986 un 185 

Requisitos:  material acrílico cor 
cinza, com 6 compartimentos 

230234 un 326 

Régua em acrílico de 30 cm 203205 un 1205 
Régua em acrílico de 50 cm 26000 Tb 520 

Requisitos: para uso geral tubo 60631 un 148 

Requisitos:   folhas pautadas 414986 un 360 

Tinta para carimbo cor vermelha 288985 un 133 
Almofada para carimbo 
Requisitos:  nr 02, cor preta/azuL 

203284 cx 180 

Alfinete de segurança 
Requisitos:  18 mm dourado, 32492 un 290 

303971 cx 900 
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R$ 15,64 R$ 10.510,08 

R$ 2,00 R$ 2.954,00 

R$ 1,00 R$ 1.227,00 

R$ 1,00 R$ 867,00 

R$ 1,29 R$ 1.173,90 

R$ 1,85 R$ 962,00 

R$ 12,88 R$ 4.726,96 

R$ 19,76 R$ 4.643,60 

R$ 18,90 R$ 7.692,30 

R$ 18,95 R$ 2.444,55 

R$ 20,00 R$ 660,00 

R$ 34,99 R$ 3.394,03 

R$ 95,44 R$ 17.656,40 

R$ 5,53 R$ 1.802,78 

R$ 1,50 R$ 1.807,50 
R$ 2,80 R$ 1.456,00 

R$ 11,88 R$ 1.758,24 

R$ 3,76 R$ 1.353,60 

R$ 1,66 R$ 220,78 

R$ 2,70 R$ 486,00 

R$ 2,58 R$ 748,20 

R$ 0,84 R$ 756,00 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
(COTER) e Órgãos de Direção Geral e Setoriais, com instalações sediadas no Quartel General do 
Exército – QGEx, Ministério da Def
eficiente apoio logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta 
gestão dos estoques de todas as classes de suprimentos, mantendo
a continuidade de sua rotina administrativa.

Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
para a aquisição do material necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que 
regem as compras governamentais na A

Justificadamente, portanto, opta
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades destes ODS 
e ODG citadas nos requisitos fundamentais para utiliz
aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 
necessidade de entregas parceladas.

 

 

3.CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1.  Por se tratar de bens cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente bem 
definidos pelo edital, conforme suas especificações técnicas usuais de mercado.

 
4. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA

 
4.1 O COTER, órgão gerenciador desta licitação, exigirá, para fins de julgamento das 

propostas, do licitante provisoriamente 
os itensdeste  Termo de Referência, para verificação do atendimento às es
solicitadas.  

4.2 O prazo para entrega da a
úteis, contados da convocação para envio de amostra. Caso a amostra não seja entregue no prazo 
estabelecido, a proposta do 

 

309 
Transparência para 
Retroprojetor 
Requisitos:   caixa com 50 folhas

310 
 
Pistola de cola quente

311 
Grampo para grampeador
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 
unidades 

312 
Bandeja porta documentos
Requisitos: com um 
compartimento 

313 
Caderno 96 folhas 
Requisitos:   com folhas 
pautadas capa dura 

314 
Fita para sinalização 
Requisitos:  zebrada preta e 
amarela 

 
T O T A L  
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
(COTER) e Órgãos de Direção Geral e Setoriais, com instalações sediadas no Quartel General do 

QGEx, Ministério da Defesa,e outros órgãos participantes, cuja complexidade exige um 
eficiente apoio logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta 
gestão dos estoques de todas as classes de suprimentos, mantendo-os em níveis compatíveis com 

tinuidade de sua rotina administrativa. 

Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
para a aquisição do material necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que 
regem as compras governamentais na Administração Pública. 

Justificadamente, portanto, opta-se pela realização da presente licitação, valendo
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades destes ODS 
e ODG citadas nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: bens de 
aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 
necessidade de entregas parceladas. 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

Por se tratar de bens cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente bem 
definidos pelo edital, conforme suas especificações técnicas usuais de mercado.

4. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA 

4.1 O COTER, órgão gerenciador desta licitação, exigirá, para fins de julgamento das 
provisoriamente  classificado em 1 (uma) amostra do produto o

Termo de Referência, para verificação do atendimento às es

4.2 O prazo para entrega da amostra por parte da empresa será de até
, contados da convocação para envio de amostra. Caso a amostra não seja entregue no prazo 

estabelecido, a proposta do licitante será automaticamente desclassificada.

Transparência para 

Requisitos:   caixa com 50 folhas 
299426 un 256 

Pistola de cola quente 
86 cx 90 

Grampo para grampeador 
Requisitos:  9/10 caixa com 5000 203138 un 131 

Bandeja porta documentos 
Requisitos: com um 272739 un 270 

Requisitos:   com folhas 68500 un 415 

 
Requisitos:  zebrada preta e 129062  508 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
(COTER) e Órgãos de Direção Geral e Setoriais, com instalações sediadas no Quartel General do 

e outros órgãos participantes, cuja complexidade exige um 
eficiente apoio logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta 

os em níveis compatíveis com 

Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
para a aquisição do material necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que 

se pela realização da presente licitação, valendo-se do 
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades destes ODS 

ação desse sistema, a saber: bens de 
aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 

Por se tratar de bens cujos padrões de desempenho e qualidade são objetivamente bem 
definidos pelo edital, conforme suas especificações técnicas usuais de mercado. 

4.1 O COTER, órgão gerenciador desta licitação, exigirá, para fins de julgamento das 
amostra do produto ofertado para 

Termo de Referência, para verificação do atendimento às especificações técnicas 

mostra por parte da empresa será de até05 (cinco) dias 
, contados da convocação para envio de amostra. Caso a amostra não seja entregue no prazo 

á automaticamente desclassificada. 

R$ 55,50 R$ 14.208,00 

R$ 66,96 R$ 6.026,40 

R$ 15,36 R$ 2.012,16 

R$ 8,00 R$ 2.160,00 

R$ 4,48 R$ 1.859,20 

R$ 9,88 R$ 5.019,04 

  R$ 11.551.793,47



Fl 0890 - Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2018
 

_________________________________________________________________________________________________________
Comando de Operações Terrestres –
Exército,  Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano  
_______________________________

 

4.3 As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus  invólucros originais, 
com etiqueta de identificação contendo: 
 - Nº da licitação –
– Item cotado  
– Data de entrega; e

 - Descrição do item – Nome do Fornecedor 
 

4.4 Os exemplares colocado a disposição da administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseado e demonstrados pela equipe técnica responsável pela 
gerando direito à ressarcimento.

 

4.5Alternativamente,  serão aceitos como amostras, folders, prospectos e catálogos dos 
respectivos fabricantes, desde que contenham dados e especificações técnicas dos produtos que 
possam ser analisados sob o 

4.6 A unidade responsável pelo recebimento e avaliação técnica das amostras será o setor. 
Caso seja dispensada a apresentação de amostra, este fato não implicará obrigação de a 
Administração receber definitivamente 

4.7 O licitante poderá acompanhar a análise realizada, devendo assinar com a equipe 
técnica o Termo de Aprovação/ Reprovação de Material.

4.8 No caso de não haver entrega da amostra, ocorrer atraso na entrega sem justificativa 
aceita pelo pregoeiro ou havendo entrega de amostra rejeitada pela equipe técnica por não atender 
as exigências técnicas indicadas no Termo de Referência, a proposta do licitante será 
desclassificada. 

4.9 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entre
recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração sem direito a ressarcimento.

4.10 Para a realização, a composição da equipe técnica de análise das amostras, o 
almoxarife do COTER – 
órgão participantes. Para tanto se faz necessário que cada órgão participante disponibilize um 
auxiliar de seu almoxarifado, quando solicitado o referido apoio técnico.

 
5. DA VALIDADE DOS MATERIAIS:

 
5.1 Os materiais deverão ter prazo de validade previsto pelo fabricante.

5.2 Caso algum produto apresente defeito de fabricação quando em uso no decorrer do 
prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em 05 
da notificação, sem ônus adicional para o COTER ou para os Órgão Participantes.

 

6. OBRIGAÇÕES: 

6.1. São obrigações da Contratante:

             6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falha
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 
6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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s, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus  invólucros originais, 
queta de identificação contendo:  

– UASG  

Data de entrega; e 
Nome do Fornecedor – Representante e telefone   para contato.

Os exemplares colocado a disposição da administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseado e demonstrados pela equipe técnica responsável pela 
gerando direito à ressarcimento. 

Alternativamente,  serão aceitos como amostras, folders, prospectos e catálogos dos 
respectivos fabricantes, desde que contenham dados e especificações técnicas dos produtos que 
possam ser analisados sob o aspecto qualitativo pela equipe técnica. 

A unidade responsável pelo recebimento e avaliação técnica das amostras será o setor. 
Caso seja dispensada a apresentação de amostra, este fato não implicará obrigação de a 
Administração receber definitivamente o material. 

O licitante poderá acompanhar a análise realizada, devendo assinar com a equipe 
técnica o Termo de Aprovação/ Reprovação de Material. 

No caso de não haver entrega da amostra, ocorrer atraso na entrega sem justificativa 
eiro ou havendo entrega de amostra rejeitada pela equipe técnica por não atender 

as exigências técnicas indicadas no Termo de Referência, a proposta do licitante será 

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entre
recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração sem direito a ressarcimento. 

4.10 Para a realização, a composição da equipe técnica de análise das amostras, o 
 Órgão gerenciador – necessitará de apoio técnico dos almoxarifes dos 

órgão participantes. Para tanto se faz necessário que cada órgão participante disponibilize um 
auxiliar de seu almoxarifado, quando solicitado o referido apoio técnico. 

VALIDADE DOS MATERIAIS: 

5.1 Os materiais deverão ter prazo de validade previsto pelo fabricante.

5.2 Caso algum produto apresente defeito de fabricação quando em uso no decorrer do 
prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo em 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da notificação, sem ônus adicional para o COTER ou para os Órgão Participantes.

São obrigações da Contratante: 

eceber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

car minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

omunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falha
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

companhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

fetuar o pagamento à Contratadano valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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s, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus  invólucros originais, 

Representante e telefone   para contato. 

Os exemplares colocado a disposição da administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseado e demonstrados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

Alternativamente,  serão aceitos como amostras, folders, prospectos e catálogos dos 
respectivos fabricantes, desde que contenham dados e especificações técnicas dos produtos que 

A unidade responsável pelo recebimento e avaliação técnica das amostras será o setor. 
Caso seja dispensada a apresentação de amostra, este fato não implicará obrigação de a 

O licitante poderá acompanhar a análise realizada, devendo assinar com a equipe 

No caso de não haver entrega da amostra, ocorrer atraso na entrega sem justificativa 
eiro ou havendo entrega de amostra rejeitada pela equipe técnica por não atender 

as exigências técnicas indicadas no Termo de Referência, a proposta do licitante será 

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregue deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 

4.10 Para a realização, a composição da equipe técnica de análise das amostras, o 
apoio técnico dos almoxarifes dos 

órgão participantes. Para tanto se faz necessário que cada órgão participante disponibilize um 

5.1 Os materiais deverão ter prazo de validade previsto pelo fabricante. 

5.2 Caso algum produto apresente defeito de fabricação quando em uso no decorrer do 
(cinco) dias úteis, a contar 

da notificação, sem ônus adicional para o COTER ou para os Órgão Participantes. 

eceber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

car minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

omunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

companhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

Contratadano valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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6.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do prese
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.1.7 A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 
superior a 180 (cento e 
registrados em Ata;

6.1.8   Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, 
pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado;

6.1.9  Receber o objeto em dias úteis
das 9h às 16h30, e as Sextas de 8h às 11h30, em seus depósitos da Seção de 
Almoxarifado, localizados nos endereços constantes do 
ENTREGA) abaixo’;

6.1.10 solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.1.11 disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

 

6.2     São obrigações da Contratada:

6.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.2.2.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade;

6.2.3.   A empresavencedora terá que instalar e dar treinamento para os us
prestar assistência técnica on site durante o período de garantia (para os equipamentos 
entregues em Brasília
 
6.2.4.  Apresentar junto à proposta 
distribuidor 
possui suprimentos e peças de reposição de acordo com o Art. 32 da LEI Nº 8.078, DE 
11 DE SETEMBRO DE 1990.
 
6.2.5.Apresentar junta à proposta 
que possui assistência técnica em Brasília, indicando
mail e o nome da pessoa responsável. 
 
6.2.6.Será aceita a declaração do distribuidor/revenda, desde que, seja acompanhada 
de declaração do fabricante, comprovand
autorizada a comercializar e prestar assistência técnica nos equipamentos. 
 

6.2.7. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica auto

6.2.8. Responsabilizar
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 

6.2.9.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
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A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do prese
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidad
registrados em Ata; 

restar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, 
pertinentes ao objeto, para a fiel execução do avençado; 

eceber o objeto em dias úteis, nos seguintes horários: de Segunda a Quinta 
das 9h às 16h30, e as Sextas de 8h às 11h30, em seus depósitos da Seção de 
Almoxarifado, localizados nos endereços constantes do item 12

abaixo’; 

solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

brigações da Contratada: 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia ou validade; 

A empresavencedora terá que instalar e dar treinamento para os us
prestar assistência técnica on site durante o período de garantia (para os equipamentos 
entregues em Brasília-DF); 

.  Apresentar junto à proposta declaração do fabricante, revenda ou 
 que o equipamento cotado atende todas as especificações do edital e 

possui suprimentos e peças de reposição de acordo com o Art. 32 da LEI Nº 8.078, DE 
11 DE SETEMBRO DE 1990. 

Apresentar junta à proposta declaração do fabricante, revenda ou distrib
que possui assistência técnica em Brasília, indicando׃ nome, endereço, telefone, fax, e
mail e o nome da pessoa responsável.  

Será aceita a declaração do distribuidor/revenda, desde que, seja acompanhada 
de declaração do fabricante, comprovando que a mesma é uma distribuidora/revenda 
autorizada a comercializar e prestar assistência técnica nos equipamentos. 

6.2.7. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

restar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor, 

, nos seguintes horários: de Segunda a Quinta 
das 9h às 16h30, e as Sextas de 8h às 11h30, em seus depósitos da Seção de 

item 12(LOCAL DE 

substituição dos materiais em 

disponibilizar local adequado para a realização da entrega. 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

A empresavencedora terá que instalar e dar treinamento para os usuários e 
prestar assistência técnica on site durante o período de garantia (para os equipamentos 

declaração do fabricante, revenda ou 
que o equipamento cotado atende todas as especificações do edital e 

possui suprimentos e peças de reposição de acordo com o Art. 32 da LEI Nº 8.078, DE 

declaração do fabricante, revenda ou distribuidor 
nome, endereço, telefone, fax, e-

Será aceita a declaração do distribuidor/revenda, desde que, seja acompanhada 
o que a mesma é uma distribuidora/revenda 

autorizada a comercializar e prestar assistência técnica nos equipamentos.  

6.2.7. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
rizada; 

se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
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6.2.10. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibi
previsto, com a devida comprovação;
 

6.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

6.2.12. A licitante vencedora
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada pelo Chefe da Seção de Almoxarifado;

6.2.13. Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor dev
fornecer o produto que vier a substituí
comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER;
 

6.2.14. Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
fornecer o produto que vier a substituí
comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER;

 

 
6.2.15. Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 

fornecer o produto que vier a substituí
comerciais

 

6.2.16. 
Responder pelos danos causados diretamente ao COTER e Órgão Participantes ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;

 

6.2.17. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de 
dependências do QGEx e COTER ou dos Órgão Participantes;

6.2.18. Responsabilizar
descarregamento, dos materiais.

 
 

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
 

7.1- O fornecedor deverá entregar os materiais que lhe forem adjudicados no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada pelo 
Chefe da Seção de Almoxarifado.

7.2- O descarregamento do produto ficará a cargo
providenciada a mão de obra necessária.

7.3- A aceitação do(s) material(is) licitado(s) e caracterizado(s) como de consumo, para 
efeito de quitação, somente, será considerada definitiva, após análise do(s) material(is) pelo 
almoxarife auxiliado por um técnico quando for o caso que ensejará o seu recebimento ou a sua 
rejeição perante o fornecedor (letras “a” e “b” do inciso II, do Art 73 e, Art 76 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993). 

 

7.4- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 
recebido: 

7.4.1. provisoriamente
da conformidade com as possíveis amostras aprovadas pela FISCALIZAÇÃO;
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Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitante vencedora fornecerá os produtos que lhe forem adjudicados no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada pelo Chefe da Seção de Almoxarifado;

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor dev
fornecer o produto que vier a substituí-lo, mantidas as   condições técnicas e 
comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER;

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
fornecer o produto que vier a substituí-lo, mantidas as   condições técnicas e 
comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER;

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
fornecer o produto que vier a substituí-lo, mantidas as   condições técnicas e 
comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER;

esponder pelos danos causados diretamente ao COTER e Órgão Participantes ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;

espeitar as normas de controle de bens e de fluxo de 
dependências do QGEx e COTER ou dos Órgão Participantes;

esponsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 
descarregamento, dos materiais. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

fornecedor deverá entregar os materiais que lhe forem adjudicados no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada pelo 
Chefe da Seção de Almoxarifado. 

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser 
providenciada a mão de obra necessária. 

A aceitação do(s) material(is) licitado(s) e caracterizado(s) como de consumo, para 
efeito de quitação, somente, será considerada definitiva, após análise do(s) material(is) pelo 

xarife auxiliado por um técnico quando for o caso que ensejará o seu recebimento ou a sua 
rejeição perante o fornecedor (letras “a” e “b” do inciso II, do Art 73 e, Art 76 da Lei 8.666, de 21 de 

Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será 

provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(ais), para posterior verificação 
da conformidade com as possíveis amostras aprovadas pela FISCALIZAÇÃO;
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Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
litem o cumprimento do prazo 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

fornecerá os produtos que lhe forem adjudicados no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada pelo Chefe da Seção de Almoxarifado; 

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
lo, mantidas as   condições técnicas e 

comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER; 

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
mantidas as   condições técnicas e 

comerciais ofertadas, sem ônus adicional para o COTER; 

Caso seja descontinuada a fabricação dos suprimentos, o fornecedor deverá 
lo, mantidas as   condições técnicas e 

ofertadas, sem ônus adicional para o COTER; 

esponder pelos danos causados diretamente ao COTER e Órgão Participantes ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

espeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas 
dependências do QGEx e COTER ou dos Órgão Participantes; 

se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

fornecedor deverá entregar os materiais que lhe forem adjudicados no prazo máximo 
de até 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada pelo 

do fornecedor, devendo ser 

A aceitação do(s) material(is) licitado(s) e caracterizado(s) como de consumo, para 
efeito de quitação, somente, será considerada definitiva, após análise do(s) material(is) pelo 

xarife auxiliado por um técnico quando for o caso que ensejará o seu recebimento ou a sua 
rejeição perante o fornecedor (letras “a” e “b” do inciso II, do Art 73 e, Art 76 da Lei 8.666, de 21 de 

n.º 8.666/1993, o objeto desta licitação será 

, no ato da entrega do(s) material(ais), para posterior verificação 
da conformidade com as possíveis amostras aprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 
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7.4.1.1. Se for constatada desconformi
relação às especificações do(s) objeto(s) ou à(s) amostra(s) aprovada(s) pela FISCALIZAÇÃO, o 
FORNECEDOR deve efetuar a troca do(s) material(ais), no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento da s

 
7.4.1.1.1. Neste caso, o recebimento do(s) material(ais) escoimado(s) dos vícios que 

deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de 
prazo para o recebimento definitivo;

 
7.4.2. definitivamente

provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, a ser designada 
pelo Chefe de Gabinete, de que o material adquirido atende às especificações do objeto. 

7.4.3. O fornecedor 
serviços, em duas vias, emitida e entregue ao setor responsável pelo recebimento e fiscalização, 
para fins de ateste, liquidação e pagamento. 

7.4.3.1. A nota fiscal deve refletir o quantitativ

7.4.4. O pagamento será ef
contados do recebimento definitivo do(s) material(ais), e dos respectivos documentos 
comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrent

 

7.4.5. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR caso exista pendência 
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.4.5.1. O descumprimento, pelo FORNECEDOR, do estabelecido no item 6, não lhe 
gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.

7.4.6. O COTER pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas 

7.4.7. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no 
momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de 
sua conformidade com as 
documento fiscal. 

7.4.8. O descarregamento do produto ficará a cargo do 
providenciada a mão de obra necessária.

7.4.9. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licit
responsabilidade civil do FORNECEDOR
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo
COTER as faculdades previstas no art. 18 da Lei

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 
lhes diminuam o valor, as
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciad
 
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha: 
 
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
 
II - a restituição imediata da quantia
danos; 
 
III - o abatimento proporcional do preço.
 
§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não 
podendo ser inferior a sete nem 
deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.
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1.1. Se for constatada desconformidade do(s) material (ais) apresentado(s) em 
relação às especificações do(s) objeto(s) ou à(s) amostra(s) aprovada(s) pela FISCALIZAÇÃO, o 
FORNECEDOR deve efetuar a troca do(s) material(ais), no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento da solicitação. 

1.1.1. Neste caso, o recebimento do(s) material(ais) escoimado(s) dos vícios que 
deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de 
prazo para o recebimento definitivo; 

definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, a ser designada 
pelo Chefe de Gabinete, de que o material adquirido atende às especificações do objeto. 

3. O fornecedor deve apresentar na entrega dos produtos, nota fiscal/fatura de 
serviços, em duas vias, emitida e entregue ao setor responsável pelo recebimento e fiscalização, 
para fins de ateste, liquidação e pagamento.  

3.1. A nota fiscal deve refletir o quantitativo efetivamente entregue;

4. O pagamento será efetuado pelo COTER no prazo de 30 (trinta
contados do recebimento definitivo do(s) material(ais), e dos respectivos documentos 
comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do FORNECEDOR.

5. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR caso exista pendência 
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

O descumprimento, pelo FORNECEDOR, do estabelecido no item 6, não lhe 
gera direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

6. O COTER pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR, nos termos deste Edital.

7. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no 
momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo 

8. O descarregamento do produto ficará a cargo do FORNECEDOR
providenciada a mão de obra necessária. 

9. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licit
FORNECEDOR por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou 

disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo
COTER as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 (CDC): 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

o abatimento proporcional do preço. 

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não 
podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo 
deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   
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Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

dade do(s) material (ais) apresentado(s) em 
relação às especificações do(s) objeto(s) ou à(s) amostra(s) aprovada(s) pela FISCALIZAÇÃO, o 
FORNECEDOR deve efetuar a troca do(s) material(ais), no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a 

1.1.1. Neste caso, o recebimento do(s) material(ais) escoimado(s) dos vícios que 
deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de 

) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, a ser designada 
pelo Chefe de Gabinete, de que o material adquirido atende às especificações do objeto.  

deve apresentar na entrega dos produtos, nota fiscal/fatura de 
serviços, em duas vias, emitida e entregue ao setor responsável pelo recebimento e fiscalização, 

o efetivamente entregue; 

etuado pelo COTER no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
contados do recebimento definitivo do(s) material(ais), e dos respectivos documentos 

e do FORNECEDOR. 

5. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR caso exista pendência 
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade 

O descumprimento, pelo FORNECEDOR, do estabelecido no item 6, não lhe 

6. O COTER pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
pelo FORNECEDOR, nos termos deste Edital. 

7. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o recebimento definitivo no 
momento da entrega, o objeto licitado será recebido provisoriamente para posterior verificação de 

especificações constantes da Nota de Empenho e do respectivo 

FORNECEDOR, devendo ser 

9. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a 
por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou 

disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 

sim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não 
superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo 

deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 
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§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre 
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
 
§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1°
substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 
1° deste artigo. 
 
§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor 
imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.
 
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
 
 I  - os produtos cujos prazos de 
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à 
vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

 

8.   SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 Não será admitida a subcon
 

9.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Comete infração 
2002, a Contratada que:

9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. Fraudar na exe

9.1.4. Comportar

9.1.5. Cometer fraude fiscal;

9.1.6. Não mantiver a proposta.

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

9.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;

9.2.2. Multa moratória 
parcela inadimplida, até o limite de

9.2.3. Multa compensatória 
de inexecução total do objeto;

9.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma 

9.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;  

9.2.6. Impedimento de licitar e contr
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

9.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
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§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre 
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

lhe o valor ou se tratar de produto essencial. 

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a 
substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor 
imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 
os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à 

vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 
ou apresentação; 

os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

nexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

nsejar o retardamento da execução do objeto; 

raudar na execução do contrato; 

omportar-se de modo inidôneo; 

ometer fraude fiscal; 

ão mantiver a proposta. 

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes

dvertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

ulta moratória de  2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de30 (trinta) dias; 

ulta compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

m caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

uspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

mpedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     
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§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da 
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

deste artigo, e não sendo possível a 
substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 
complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor 

os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à 
vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 

administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

nexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

dvertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

sobre o valor total do contrato, no caso 

m caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
proporcional à obrigação inadimplida; 

uspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

atar com a União com o consequente descredenciamento 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empres
e os profissionais que: 

9.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;

9.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.3.3. Demonstrem não possuir idoneid
de atos ilícitos praticados.

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
observado o princípio da proporcionalidade.

9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

 
 

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
contrato. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade c

11.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do con
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
 

12. LOCAL DE ENTREGA: 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empres

enham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

enham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

emonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedim
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
observado o princípio da proporcionalidade. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade c

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

enham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

enham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

ade para contratar com a Administração em virtude 

á em processo administrativo que 
se o procedimento previsto na 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a 
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

responsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
trato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
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12.1. Depósito do Almoxarifado do 
localizado no Subsolo
de Operações Terrestres (COTER), Quartel
Brasília-DF, CEP:70630
almox@coter.eb.mil.br

 
12.2. Depósito do Almoxarifado da 
IMBEL,localizado no 
IMBEL/Sede Quartel-
Telefax: (61) 3415 - 4490.
 
 
12.3. Depósito do Almoxarifado do 
seguinte endereço: Quartel
CEP-70630-901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 
telefones: (61) 3415-5799, (61) 3415

 
 

12.4. Depósito do Almoxarifado do 
DEC, localizado noSubsolo
DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 
luiscarlos@dec.eb.mil.br

 
 

12.5. Depósito do Almoxarifado do 
QRSN 16/18 – Setor Militar Urbano 
QRSN 16/18 – Setor Militar Urbano 
telefone: (61) 3415-5443 e

 
 

12.6. Depósito do Almoxarifado 
seguinte endereço: Av. Duque de Caxias, S/N 
DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
quinta-feira, e na sexta
Almoxarife do BPEB, mediante agendamento através do telefone (61)3415

 
 

12.7. Depósito do Almoxarifado
Garagens do Quartel General do Exército, Avenida d
70.630-901, na cidade de Brasília
segunda a quinta-feira e na sexta
 
 
12.8. Depósito do Almoxarifado do 
- SEF, localizado no   
Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), Quartel
Bloco “I”, SMU, Brasília
e-mail: sg4chalmox@sef.eb.mil.br;

 
 

12.9.   Depósito do Almoxarifado da 
localizado no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Seto
Brasília-DF. CEP:70630

 
12.10. Depósito do Almoxarifado do 

seguinte endereço, no SGAN, 902, Conjunto A, Asa Norte, Brasília
61-3424-1008.  

 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
 

_________________________________________________________________________________________________________
– “ A VitóriaTerrestre começa aqui”  –  Seção de Licitações e Contratos  

Piso, Setor Militar Urbano  –  CEP 70630-901  –  Brasília-DF  – Email: licitação@coter.eb.mil.br
_____________________________________________________

Depósito do Almoxarifado do COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: Comando 

de Operações Terrestres (COTER), Quartel-General do Exército, Bloco H 
DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 - 5516, e-mail: 

almox@coter.eb.mil.br; 

12.2. Depósito do Almoxarifado da INDUSTRI DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/
localizado no Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

-General do Exército, Bloco H - Subsolo, SMU, Brasília
4490. 

Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
e endereço: Quartel-General do Exército (QGEx), Setor de Garagens, SMU, Brasília

901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 
5799, (61) 3415-4067 e (61) 3415-5452.  

12.4. Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
Subsolodo Bloco “J” do Quartel-General do Exército (QGEx), SMU, Brasília
901, Telefax: (61) 3415 – 4264  ou Telefone 3415

luiscarlos@dec.eb.mil.br; 

12.5. Depósito do Almoxarifado do PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 
Setor Militar Urbano – Brasília-DF. Endereço: Prefeitura Militar de Brasília (PMB), 
Setor Militar Urbano – Brasília-DF., CEP:70630-901, Fax: (61) 3415 

5443 e-mail: almox@pmb.eb.mil.br; 

12.6. Depósito do Almoxarifado BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 
Av. Duque de Caxias, S/N - Setor Militar Urbano

DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
feira, e na sexta-feira das 08:00 às 11:30hs. O responsável pelo recebimento será 

Almoxarife do BPEB, mediante agendamento através do telefone (61)3415

12.7. Depósito do Almoxarifadodo COMANDO LOGÍSTICO - COLOG
Garagens do Quartel General do Exército, Avenida do Exército, S/N –

901, na cidade de Brasília-DF, no horário das 9:00h as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h de 
feira e na sexta-feira das 08:00h às 12:00h. 

12.8. Depósito do Almoxarifado do SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO 
, localizado no   Subsolo do Bloco “I” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), Quartel-General do Exército, 
Bloco “I”, SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 2035 – 3146,  telefone (61) 2035

chalmox@sef.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado da BASE ADMINSTRATIVA DO QGEX 
localizado no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Seto

DF. CEP:70630-901. Telefone: (61) 3415-6961, e-mail: almoxbaseadm@gmail.com

Depósito do Almoxarifado do COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA
seguinte endereço, no SGAN, 902, Conjunto A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70790

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Email: licitação@coter.eb.mil.br 
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COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - COTER, 
General do Exército (QGEx). Endereço: Comando 
General do Exército, Bloco H - Subsolo, SMU, 

mail: almxcoter@gmail.com ou 

INDUSTRI DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/Sede – 
General do Exército (QGEx). Endereço: 

, SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL - DGP, localizadono 
General do Exército (QGEx), Setor de Garagens, SMU, Brasília-DF, 

901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - 
General do Exército (QGEx), SMU, Brasília-
4264  ou Telefone 3415-5221.e-mail: 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PMB, localizado na 
DF. Endereço: Prefeitura Militar de Brasília (PMB), 

901, Fax: (61) 3415 – 5336 e 

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO - BPEB, localizado no 
Setor Militar Urbano, CEP 70.630-100, Brasília-

DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
ponsável pelo recebimento será 

Almoxarife do BPEB, mediante agendamento através do telefone (61)3415-7126 ou 3415-7176.  

COLOG, localizado no Setor de 
– Setor Militar Urbano,  CEP: 

DF, no horário das 9:00h as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h de 

ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO 
General do Exército (QGEx). Endereço: 

General do Exército, subsolo do 
3146,  telefone (61) 2035-3677, 

BASE ADMINSTRATIVA DO QGEX - BAdmQGEX, 
localizado no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Setor de Garagens, SMU, 

almoxbaseadm@gmail.com; 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA - CMB, localizado no 
DF, CEP: 70790-025, Telefone 
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12.11. Depósito do Almoxarifado do 
CITEX, localizado na Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Milit
DF. Telefone (61) 3415
limaramos.andre@eb.mil.br.

 
 

12.12. Depósito do Almoxarifado do 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília
CEP:70630-100, Telefone: (61) 3415 
 
 
12.13. Depósito do Almoxarifado do 

localizado no endereço: 

Brasília-DF.Os materiais/aquisições deverão ser entregues em local, data e horário estabelecido 

pelo Batalhão da Guarda Presidencial
 

 
12.14.    Depósito do Almoxarifado do 

localizado no   Subsolo
Secretaria Geral do Exército (SGEX), Quartel
Brasília-DF, CEP:70630
almoxarifadosgex@hotmail.com

 
12.15. Depósito do Almoxarifado do 
localizado na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN 
CEP: 70.631-902, telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 16:30 horas, e na sexta feira das 08:00 às 11:30 horas.
 

 
12.16.   Depósito do Almoxarifado do 
DE FARIAS - EGGCF
12.17. GEx). Endereço: Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias (EGGCF), Quartel
General do Exército Setor de Garagens 
6972, telefone (61) 3415
 
 
12.17. Depósito do Almoxarifado do
localizado no   2º pavimento
Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Quartel
Bloco “H” SMU, Brasília
4708 ou 3415- 5496; e
 
 
12.18.  Depósito do Almoxarifado do
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília
Telefone; (61) 3415-3864  e

 
 

12.19. Depósito do Almoxarifado do 
Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel
Telefax: (61) 3415 – 6067
 
 

 
13. PRAZO DE FORNECIMENTO:

 
Até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pelo 

Nota de Empenho. 
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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Depósito do Almoxarifado do CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO 
, localizado na Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, CEP 70630

. Telefone (61) 3415-7040, e-mail: shimakawa.satiro@eb.mil.br
limaramos.andre@eb.mil.br. 

Depósito do Almoxarifado do 32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília

100, Telefone: (61) 3415 - 7300, e-mail: salc32gac@gmail.com

Depósito do Almoxarifado do BATALHÃO DE GUARDA PRESI
localizado no endereço: Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano 

DF.Os materiais/aquisições deverão ser entregues em local, data e horário estabelecido 

pelo Batalhão da Guarda Presidencial. 

Depósito do Almoxarifado do SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO 
Subsolo do Bloco “A” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

Secretaria Geral do Exército (SGEX), Quartel-General do Exército,subsolo
F, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 – 4968 e Telefone: 61) 3415

almoxarifadosgex@hotmail.com; 

Depósito do Almoxarifado do  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 
na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN 

telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 16:30 horas, e na sexta feira das 08:00 às 11:30 horas. 

Depósito do Almoxarifado do ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO 
EGGCF, localizado no   Setor de Garagens do Quartel-

GEx). Endereço: Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias (EGGCF), Quartel
Setor de Garagens –SMU, Brasília-DF, CEP:70630

6972, telefone (61) 3415-5285 e e-mail: almox@eggcf.eb.mil.br; 

12.17. Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLO
2º pavimento do Bloco “H” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Quartel-General do Exército,
Bloco “H” SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 – 4708, Telefones (61) 3415

5496; e-mail secalmxaux2@dct.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado do2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  (2ºCGEO), 
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília

3864  e-mail celso.romao@eb.mil.br 

Depósito do Almoxarifado do ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx), SMU, Brasília

6067. 

13. PRAZO DE FORNECIMENTO: 

Até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pelo FORNECEDOR

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO - 
ar Urbano, CEP 70630-100, Brasília-
shimakawa.satiro@eb.mil.br ou 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA -32º GAC, 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília-DF, 

salc32gac@gmail.com. 

BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL - BGP,  
Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano - SMU, CEP 70630-000, 

DF.Os materiais/aquisições deverão ser entregues em local, data e horário estabelecido 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX, 
General do Exército (QGEx). Endereço: 

subsolo do Bloco “A”, SMU, 
4968 e Telefone: 61) 3415-4795, e-mail: 

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA – 11º GAAAe. 
na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN – Brasília, DF - 

telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO 
-General do Exército (Q 

GEx). Endereço: Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias (EGGCF), Quartel-
DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 – 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - DCT, 
General do Exército (QGEx). Endereço: 
General do Exército,2º pavimento do 

4708, Telefones (61) 3415- 

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  (2ºCGEO), localizado 
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília-DF, Cep: 71559-901 

MAIOR DO EXÉRCITO- EME, localizado no 
General do Exército (QGEx), SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, 

FORNECEDOR da respectiva 
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14. FISCALIZAÇÃO/ATESTE: 

 
 

15. GARANTIA DOS BENS
 

O Fornecedor está sujeito a todas as cominações 
Consumidor, instituído pela lei nº 8.078 de 11/9/90, além das outras garantias previstas nas 
especificações do Edital.

 
 

16. DOS PEDIDOS DE MATERIAL

 

Os pedidos de fornecimento de material serão realizados por meio de nota
e poderão ser efetuados no todo ou em quantidades parceladas, durante o período de vigência 
da Ata de Registro de Preços.

 

17. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento dos materiais licitados.

17.1. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do 
presente Termo de Referê

 

17.2. Os produtos ofertados deverão, obrigatoriamente, obede
especificações constantes da ABNT;

 

17.3. Não serão aceitos produtos com data de validade inferior a 12 (doze) meses, 
contados da data da entrega;
 

17.4. Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados;
 

17.6. Nenhum materia
remanufaturado
 

17.7. Todos os itens deste Termo deverão ser novos, produzidos por empresa 
especializada e legalmente estabelecida e sua proc
pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica;
 

17.8. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data de abertura das Propostas de Preço;
 

17.9. O início do fornecimento será imediato, tão logo seja emitida a nota de empenho 
correspondente; 
 

17.10. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, 
impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou 
no fornecimento dos materiais desta Licitação.

 

18. DISPOSITIVO LEGAL

 

Inciso I do artigo 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
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14. FISCALIZAÇÃO/ATESTE: Almoxarife ou auxiliar técnico, se for o caso.

15. GARANTIA DOS BENS 

O Fornecedor está sujeito a todas as cominações constantes do Código de Defesa do 
Consumidor, instituído pela lei nº 8.078 de 11/9/90, além das outras garantias previstas nas 
especificações do Edital. 

16. DOS PEDIDOS DE MATERIAL 

Os pedidos de fornecimento de material serão realizados por meio de nota
e poderão ser efetuados no todo ou em quantidades parceladas, durante o período de vigência 
da Ata de Registro de Preços. 

17. OUTRAS PRESCRIÇÕES 

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento dos materiais licitados.

17.1. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do 
presente Termo de Referência; 

17.2. Os produtos ofertados deverão, obrigatoriamente, obede
especificações constantes da ABNT; 

17.3. Não serão aceitos produtos com data de validade inferior a 12 (doze) meses, 
contados da data da entrega; 

17.4. Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados;

17.6. Nenhum material constante do presente Termo de Referência poderá ser 
remanufaturado, recondicionado, reciclado, “compatível” ou de segunda mão;

17.7. Todos os itens deste Termo deverão ser novos, produzidos por empresa 
especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida 
pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica;

17.8. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 
da data de abertura das Propostas de Preço; 

do fornecimento será imediato, tão logo seja emitida a nota de empenho 
 

17.10. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, 
impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou 
no fornecimento dos materiais desta Licitação. 

. DISPOSITIVO LEGAL 

Inciso I do artigo 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

Almoxarife ou auxiliar técnico, se for o caso. 

constantes do Código de Defesa do 
Consumidor, instituído pela lei nº 8.078 de 11/9/90, além das outras garantias previstas nas 

Os pedidos de fornecimento de material serão realizados por meio de nota de empenho 
e poderão ser efetuados no todo ou em quantidades parceladas, durante o período de vigência 

Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas 
condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento dos materiais licitados. 

17.1. Não serão aceitos materiais em desacordo com as especificações constantes do 

17.2. Os produtos ofertados deverão, obrigatoriamente, obedecer às exigências e 

17.3. Não serão aceitos produtos com data de validade inferior a 12 (doze) meses, 

17.4. Deverão ser informados marcas e modelos dos itens ofertados; 

l constante do presente Termo de Referência poderá ser 
, recondicionado, reciclado, “compatível” ou de segunda mão; 

17.7. Todos os itens deste Termo deverão ser novos, produzidos por empresa 
edência deverá ser facilmente aferida 

pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica; 

17.8. Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar 

do fornecimento será imediato, tão logo seja emitida a nota de empenho 

17.10. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, 
impostos, taxas, frete, embalagens e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
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DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
 

1. De acordo com o inciso II do artigo 9º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 
presente termo;

 
2. O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
(COTER) e Órgãos de Direção Geral e Set
do Exército – QGEx,
logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta gestão dos 
estoques de todas as
continuidade de sua rotina administrativa.

 
 

3. Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
para a aquisição do material necessário, demandando fiel 
regem as compras governamentais na Administração Pública.
 
4. Justificadamente, portanto, opta
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das nec
ODS e ODG citadas nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: bens 
de aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 
necessidade de entregas parceladas, e

 
5.Determino ao chef
correspondente. 
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Brasília - DF, xx de maio de 2018. 
 
 
 

ROBERTODE PAIVA JÚNIOR -  1º Ten 
Almoxarife do COTER 

ORDENADOR DE DESPESAS 

De acordo com o inciso II do artigo 9º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 
presente termo; 

O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
(COTER) e Órgãos de Direção Geral e Setoriais, com instalações sediadas no Quar

QGEx,,e outros órgãos participantes, cuja complexidade exige um eficiente apoio 
logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta gestão dos 
estoques de todas as classes de suprimentos, mantendo-os em níveis compatíveis com a 
continuidade de sua rotina administrativa. 

Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
para a aquisição do material necessário, demandando fiel observância aos preceitos legais que 
regem as compras governamentais na Administração Pública. 

Justificadamente, portanto, opta-se pela realização da presente licitação, valendo
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das nec
ODS e ODG citadas nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: bens 
de aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 
necessidade de entregas parceladas, e 

Determino ao chefe da Seção de Licitações e Contratos, a abertura do processo licitatório 

Brasília - DF,   21 de maio de 2018. 
 
 

LUIZ CARLOS VIEIRA - Ten Cel 
Ordenador de Despesas do COTER 
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Rubrica: 
___________ 

De acordo com o inciso II do artigo 9º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, aprovo o 

O funcionamento vegetativo (PAA) e as atividades fim do Comando de Operações Terrestres 
oriais, com instalações sediadas no Quartel General 

,e outros órgãos participantes, cuja complexidade exige um eficiente apoio 
logístico por parte da Administração e uma constante preocupação com a correta gestão dos 

os em níveis compatíveis com a 

Para tal, estas Unidades Gestoras veem recebendo regularmente provisões orçamentárias 
observância aos preceitos legais que 

se pela realização da presente licitação, valendo-se do 
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades destes 
ODS e ODG citadas nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: bens 
de aquisição frequente, quantitativo que não se pode definir previamente com exatidão e a 

e da Seção de Licitações e Contratos, a abertura do processo licitatório 
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O Comando de Operações Terrestres, com sede no Quartel
“H” – SMU -  Brasília/DF,  CNPJ/MF sob o nº 00.394.452/0091
Ordenador de Despesas, o Sr. 
Interno  nº 050,  de 14 de março  de  2017
Carteira de Identidade nº 
pregão, na forma eletrônica, pa
n.º64322.007407/2018-45, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
conformidade com as disposições a seguir:
 

1. DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
Consumo (Material de Expediente
Anexo Ido edital de Pregão
a(s) proposta(s) vencedora(s)

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor.........:  
 

Razão social.......:  
 

CNPJ/MF...........:  
 

Endereço............:  

Contatos/e-mail..:  
 

Representante....: 
 
  Itens vencidos:  
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ANEXO II 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º 05/2018 

O Comando de Operações Terrestres, com sede no Quartel-General do Exército 
Brasília/DF,  CNPJ/MF sob o nº 00.394.452/0091-51, neste ato representado pelo 

Ordenador de Despesas, o Sr. LUIZ CARLOS VIEIRA– Tenente Coronel,
março  de  2017, inscrito no CPF sob o nº 120.683.188

Carteira de Identidade nº 127.470.413-7, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
, para REGISTRO DE PREÇOS nº 05/2018-COTER

, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
tendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
conformidade com as disposições a seguir: 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
Expediente), especificado(s) nos itens de 01 a 314

Pregão nº 05/2018-COTER/SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como 
(s), independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
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COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

General do Exército – QGEx – Bloco 
51, neste ato representado pelo 

Tenente Coronel, nomeado pelo Boletim 
120.683.188-06, portador da 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
COTER, processo administrativo 

, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 

se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Materiais de 
nos itens de 01 a 314doTermo de Referência - 

nte desta Ata, assim como 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

Valor total 
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3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. Os órgãos e entidades públicas part
subitem1.2.1 ao 1.2.19,e Quadro resumo de quantitativo por item, constante do 
Termo de Referência – Anexo I, a este edital.

 

4. VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 
Oficial da União,não podendo ser prorrogada.

 

5. VIGÊNCIA DA ATA 
5.1. A Ata de Registro de Preço

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, c
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

 

6.3. Quando o preço registrado tornar
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado.

 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

 

6.5. Quando o preço de mercado tornar
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e
 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíve
 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou
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ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

órgãos e entidades públicas participantes deste registro de preços, são as constantes do 
e Quadro resumo de quantitativo por item, constante do 
Anexo I, a este edital. 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 
podendo ser prorrogada. 

A Ata de Registro de Preço terá vigência a partir do dia xx /xx/xx, até dia 

REVISÃO E CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, c

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

descumprir as condições da ata de registro de preços; 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
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registro de preços, são as constantes do 
e Quadro resumo de quantitativo por item, constante do item 1 – Objeto, do 

, a partir da  sua publicação no Diário 

, até dia xx / xx/xx.  

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

ados e o fornecedor não puder 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
is para obtenção da contratação mais vantajosa. 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
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6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne
alcançando o órgão g

 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 

6.9. O cancelamento do registro de preço
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

 

6.9.1. por razão de interesse público; ou
 

6.9.2. a pedido do fornecedor.

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

7.1. As obrigações da Contratante
Edital. 

 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

8.1. As obrigações da Contratada
Edital. 

 

9. LOCAL DE ENTREGA

9.1. Depósito do Almoxarifado do 
localizado no Subsolo
de Operações Terrestres (COTER), Quartel
Brasília-DF, CEP:70630
almox@coter.eb.mil.br

 
9.2. Depósito do Almoxarifado da 
IMBEL, localizado no 
IMBEL/Sede Quartel-
Telefax: (61) 3415 - 4490.
 
9.3. Depósito do Almoxarif
seguinte endereço: Quartel
CEP-70630-901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 
telefones: (61) 3415-5799, (61) 3415
 
 
9.4.  Depósito do Almoxarifado do 
DEC, localizado no Subsolo
DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 
luiscarlos@dec.eb.mil.br

 
 
9.5.  Depósito do Almoxarifado do 
QRSN 16/18 – Setor Militar Urbano 
QRSN 16/18 – Setor Militar Urbano 
telefone: (61) 3415-5443 e
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sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

obrigações da Contratante são as constantes do Termo de Referência 

ES DA CONTRATADA 

obrigações da Contratada são as constantes do Termo de Referência 

LOCAL DE ENTREGA 

Depósito do Almoxarifado do COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: Comando 

de Operações Terrestres (COTER), Quartel-General do Exército, Bloco H 
DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 - 5516, e-mail: 

almox@coter.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado da INDUSTRI DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/
localizado no Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

-General do Exército, Bloco H - Subsolo, SMU, Brasília
4490. 

Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL 
seguinte endereço: Quartel-General do Exército (QGEx), Setor de Garagens, SMU, Brasília

901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 
5799, (61) 3415-4067 e (61) 3415-5452.  

Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
Subsolodo Bloco “J” do Quartel-General do Exército (QGEx), SMU, Brasília

901, Telefax: (61) 3415 – 4264  ou Telefone 3415
luiscarlos@dec.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado do PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 
Setor Militar Urbano – Brasília-DF. Endereço: Prefeitura Militar de Brasília (PMB), 
Setor Militar Urbano – Brasília-DF., CEP:70630-901, Fax: (61) 3415 

5443 e-mail: almox@pmb.eb.mil.br; 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

o proibido de celebrar contrato administrativo, 

itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

s poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

são as constantes do Termo de Referência – Anexo I ao 

são as constantes do Termo de Referência – Anexo I ao 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - COTER, 
General do Exército (QGEx). Endereço: Comando 
General do Exército, Bloco H - Subsolo, SMU, 

mail: almxcoter@gmail.com ou 

BÉLICO DO BRASIL/Sede – 
General do Exército (QGEx). Endereço: 

, SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, 

DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL - DGP, localizadono 
General do Exército (QGEx), Setor de Garagens, SMU, Brasília-DF, 

901, É necessário agendar a entrega previamente com o Almoxarifado, por meio dos 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - 
General do Exército (QGEx), SMU, Brasília-
4264  ou Telefone 3415-5221.e-mail: 

BRASÍLIA - PMB, localizado na 
DF. Endereço: Prefeitura Militar de Brasília (PMB), 

901, Fax: (61) 3415 – 5336 e 
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9.6.  Depósito do Almoxarifado 
seguinte endereço: Av. Duque de Caxias, S/N 
DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
quinta-feira, e na sexta
Almoxarife do BPEB, mediante agendamento através do telefone (61)
 

 

9. 7.   Depósito do Almoxarifado
Garagens do Quartel General do Exército, Avenida do Exército, S/N 
70.630-901, na cidade de Brasília
segunda a quinta-feira e na sexta
 
 
9.8. Depósito do Almoxarifado do 
SEF, localizado no   
Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), Quartel
Bloco “I”, SMU, Brasília
e-mail: sg4chalmox@sef.eb.mil.br;

 
9.9   Depósito do Almoxarifado da 
no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Setor de Garagens, SMU, Brasília
CEP:70630-901. Telefone: (61) 3415
 
9.10.   Depósito do Almoxarifado do 
seguinte endereço, no SGAN, 902, Conjunto A, Asa Norte, Brasília
61-3424-1008.  

 
9.11.  Depósito do Almoxarifado do 
- CITEX, localizado na Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, CEP 70630
DF. Telefone (61) 3415
limaramos.andre@eb.mil.br.

 
 

9.12.  Depósito do Almoxarifado do 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília
CEP:70630-100, Telefone: (61) 3415 
 

9.13. Depósito do Almoxarifado do 
localizado no endereço: Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano 
Brasília-DF. Os materiais/aquisiçõ
pelo Batalhão da Guarda Presidencial.
 

 
9.14.    Depósito do Almoxarifado do 
no   Subsolo do Bloco 
do Exército (SGEX), Quartel
CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 
almoxarifadosgex@hotmail.com

 
9.15. Depósito do Almoxarifado do 
localizado na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN 
CEP: 70.631-902, telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 16:30 horas,

 

9.16.   Depósito do Almoxarifado do 
DE FARIAS - EGGCF
(QGEx). Endereço: Estabelecimento General Gustavo Cordei
General do Exército Setor de Garagens 
6972, telefone (61) 3415

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
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Depósito do Almoxarifado BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO 
Av. Duque de Caxias, S/N - Setor Militar Urbano

DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
feira, e na sexta-feira das 08:00 às 11:30hs. O responsável pelo recebimento será 

Almoxarife do BPEB, mediante agendamento através do telefone (61)3415

Depósito do Almoxarifadodo COMANDO LOGÍSTICO - COLOG,
Garagens do Quartel General do Exército, Avenida do Exército, S/N –

901, na cidade de Brasília-DF, no horário das 9:00h as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h de 
feira e na sexta-feira das 08:00h às 12:00h. 

9.8. Depósito do Almoxarifado do SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO 
, localizado no   Subsolo do Bloco “I” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF), Quartel-General do Exército, 
Bloco “I”, SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 2035 – 3146,  telefone (61) 2035

chalmox@sef.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado da BASE ADMINSTRATIVA DO QGEX 
no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Setor de Garagens, SMU, Brasília

901. Telefone: (61) 3415-6961, e-mail: almoxbaseadm@gmail.com;

Depósito do Almoxarifado do COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 
seguinte endereço, no SGAN, 902, Conjunto A, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70790

Depósito do Almoxarifado do CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO 
, localizado na Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, CEP 70630

. Telefone (61) 3415-7040, e-mail: shimakawa.satiro@eb.mil.br
eb.mil.br. 

Depósito do Almoxarifado do 32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília

100, Telefone: (61) 3415 - 7300, e-mail: salc32gac@gmail.com

Depósito do Almoxarifado do BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL 
localizado no endereço: Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano 

DF. Os materiais/aquisições deverão ser entregues em local, data e horário estabelecido 
pelo Batalhão da Guarda Presidencial. 

Depósito do Almoxarifado do SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO 
do Bloco “A” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço:

do Exército (SGEX), Quartel-General do Exército,subsolo do Bloco “A”, SMU, Brasília
901, Telefax: (61) 3415 – 4968 e Telefone: 61) 3415

almoxarifadosgex@hotmail.com; 

Depósito do Almoxarifado do  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 
na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN 

telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 
das 13:00 às 16:30 horas, e na sexta feira das 08:00 às 11:30 horas. 

Depósito do Almoxarifado do ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO 
EGGCF, localizado no   Setor de Garagens do Quartel

(QGEx). Endereço: Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de Farias (EGGCF), Quartel
Setor de Garagens –SMU, Brasília-DF, CEP:70630

6972, telefone (61) 3415-5285 e e-mail: almox@eggcf.eb.mil.br; 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO - BPEB, localizado no 
Setor Militar Urbano, CEP 70.630-100, Brasília-

DF,deverão ser entregues no horário das 8:30 às 11:30 ou das 13:30 as 16:00hs de segunda a 
feira das 08:00 às 11:30hs. O responsável pelo recebimento será 

3415-7126 ou 3415-7176.  

COLOG, localizado no Setor de 
– Setor Militar Urbano,  CEP: 

das 9:00h as 11:30h ou das 13:00h as 17:00h de 

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS DO EXÉRCITO - 
Exército (QGEx). Endereço: 

General do Exército, subsolo do 
3146,  telefone (61) 2035-3677, 

BASE ADMINSTRATIVA DO QGEX - BAdmQGEX, localizado 
no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, s/n, Setor de Garagens, SMU, Brasília-DF. 

almoxbaseadm@gmail.com; 

COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA - CMB, localizado no 
DF, CEP: 70790-025, Telefone 

ADO DE TELEMÁTICA DO EXÉRCITO 
, localizado na Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, CEP 70630-100, Brasília-

shimakawa.satiro@eb.mil.br ou 

32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA -32º GAC, 
localizado no Setor Militar Urbano. Endereço: Avenida Duque de Caxias, SMU, Brasília-DF, 

salc32gac@gmail.com. 

BATALHÃO DE GUARDA PRESIDENCIAL - BGP,  
localizado no endereço: Av. Duque de Caxias, s/n, Setor Militar Urbano - SMU, CEP 70630-000, 

es deverão ser entregues em local, data e horário estabelecido 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - SGEX, localizado 
General do Exército (QGEx). Endereço: Secretaria Geral 

do Bloco “A”, SMU, Brasília-DF, 
4968 e Telefone: 61) 3415-4795, e-mail: 

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA – 11º GAAAe. 
na Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), S/N, SAAN – Brasília, DF - 

telefone (61) 3799 2845.De segunda a quinta feira das 09:30 às 11:30 horas e 

ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO 
do Quartel-General do Exército 
ro de Farias (EGGCF), Quartel-

DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 – 
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9.17.  Depósito do Almoxarifado do
localizado no   2º pavimento
Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Quartel
Bloco “H” SMU, Brasília
4708 ou 3415- 5496; e
 
9.18.  Depósito do Almoxarifado do
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília
Telefone; (61) 3415-3864  e
 
 

9.19.   Depósito do Almoxarifado do 
Subsolo do Bloco ‘H’ do Quartel
Telefax: (61) 3415 – 6067.

 
 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

10.1 São as previstas no Termo de Referência 

 

11. CONDIÇÕES GERAIS
 
11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram

11.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes 
órgãos participantes.  

 
 
 

 
 

 
____________________________________
 Representante legal do fornecedor registrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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Depósito do Almoxarifado do DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
2º pavimento do Bloco “H” do Quartel-General do Exército (QGEx). Endereço: 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Quartel-General do Exército,
co “H” SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, Telefax: (61) 3415 – 4708, Telefones (61) 3415

5496; e-mail secalmxaux2@dct.eb.mil.br; 

Depósito do Almoxarifado do2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  (2ºCGEO), 
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília

3864  e-mail celso.romao@eb.mil.br 

Depósito do Almoxarifado do ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
do Bloco ‘H’ do Quartel-General do Exército (QGEx), SMU, Brasília

6067. 

ANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

São as previstas no Termo de Referência – Anexo I ao Edital. 

CONDIÇÕES GERAIS 

condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais

Brasília-DF,   de        de 2018. 
 

____________________________ 
LUIZ CARLOS VIEIRA -Ten Cel 

Ordenador de Despesas do COTER 
Representante legal do órgão gerenciador 

 
 

________________________ 
fornecedor registrado 

 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - DCT, 
General do Exército (QGEx). Endereço: 
General do Exército,2º pavimento do 

4708, Telefones (61) 3415- 

2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO  (2ºCGEO), localizado 
no EPCT DF 001 Km 4,5 Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, Brasília-DF, Cep: 71559-901 

MAIOR DO EXÉRCITO- EME, localizado no 
General do Exército (QGEx), SMU, Brasília-DF, CEP:70630-901, 

condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

. 65 da Leinº 8.666/93. 

três) vias de igual teor, que, 
e encaminhada cópia aos demais 
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do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____    
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COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____     

_________________________________________________________________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
______________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 

TERMO DE APROVAÇÃO / R
 

 Atestamos para fins de comprovação junto ao Certame Licitatório de que trata o Pregão 
COTER/SRP, que a empresa _
__________________,localizada no
(a______________________________, telefone/fax nº _______________________apresentou para 
amostra junto ao Almoxarifado do Comando de Operações Terrestres o(s) material(is) abaixo(s) 
especificado(s) com a avaliação que se segue:

Item MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO 

1  

2 
 

3  

4  

5  

OBSERVAÇÃO:  Orienta
que após a  análise do produto ofertado, faça constar no final do Termo observações pertinentes. Ex.  
marca e cor do produto e se possível, fazer registro fotográfico, para encaminhamento aos órgãos 
participantes para fins de controle e recebimento de material.

 

 
__________________                                           _______________________
 Almoxarife do Coter                                               Representante da Empresa
 
Ciente: 
 ________________ 
 Auxiliar técnico 

do Pregão Eletrônico nº 05/2018-COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____  
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_____________________________________________________

ANEXO III 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018/COTER-SRP
 

PROCESSO Nº  64322.007407/2018-45 
 

 

TERMO DE APROVAÇÃO / REPROVAÇÃO DE AMOSTRA DE MATERIAL

Atestamos para fins de comprovação junto ao Certame Licitatório de que trata o Pregão 
, que a empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ n° 

__________________,localizada no_____________________________ 
______________________________, telefone/fax nº _______________________apresentou para 

amostra junto ao Almoxarifado do Comando de Operações Terrestres o(s) material(is) abaixo(s) 
especificado(s) com a avaliação que se segue: 

MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Orienta-se a equipe responsável pela Aprovação/Reprovação das amostras, 
análise do produto ofertado, faça constar no final do Termo observações pertinentes. Ex.  

e se possível, fazer registro fotográfico, para encaminhamento aos órgãos 
participantes para fins de controle e recebimento de material. 

 
Brasília-DF,     de                                 de 2018. 

 

__________________                                           _______________________
Almoxarife do Coter                                               Representante da Empresa 

COTER/SRP/GCALC    VISTO DO OD_____   

___________________________________________________ 
Seção de Licitações e Contratos  –  Quartel General do 

Email: licitação@coter.eb.mil.br 
____________________________ 

COTEROTEROTEROTER    

Fl_______ 
 
 

Rubrica: 
___________ 

 

SRP 

EPROVAÇÃO DE AMOSTRA DE MATERIAL 

Atestamos para fins de comprovação junto ao Certame Licitatório de que trata o Pregão 05/2018-
_________________, inscrita no CNPJ n° 

_____________________________ 
______________________________, telefone/fax nº _______________________apresentou para 

amostra junto ao Almoxarifado do Comando de Operações Terrestres o(s) material(is) abaixo(s) 

Un Qtd 
APROVADO 

SIM NÃO 

    

    

    

    

    

se a equipe responsável pela Aprovação/Reprovação das amostras, 
análise do produto ofertado, faça constar no final do Termo observações pertinentes. Ex.  

e se possível, fazer registro fotográfico, para encaminhamento aos órgãos 

 

__________________                                           _______________________ 
 


