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231

Alicate de ponta fina de 5 polegadas (127mm),

alicate de corpo forjado, em aço cromo níquel

para maior durabilidade e melhor superfície de

corte.

150027 Unidade

232

Bandeja pintura, material plástico, comprimento

31, largura 21, tipo godê, formato retangular,

cavidades 24.

413667 Unidade

233

Bandeja pintura, material plástico, comprimento

31, largura 21, tipo godê, formato retangular,

cavidades 24.

413667 Embalagem com 12 unidades

234

Bloco A2 com 20 folhas de papel branco com

200gr, utilizado para técnicas de desenho a lápis,

grafite, lápis carvão, carvão de desenho, lápis

crayon, aquarela,pastel seco, pastel oleoso, lápis

de cor e outras técnicas.

1201 Unidade

235

Bloco A3 com 20 folhas de papel branco com

200gr, utilizado para técnicas de desenho a lápis,

grafite, lápis carvão, carvão de desenho, lápis

crayon, aquarela,pastel seco, pastel oleoso, lápis

de cor e outras técnicas.

1201 Unidade

236

Bloco A4 com 20 folhas de papel branco com

200gr, utilizado para técnicas de desenho a lápis,

grafite, lápis carvão, carvão de desenho, lápis

crayon, aquarela,pastel seco, pastel oleoso, lápis

de cor e outras técnicas.

1201 Unidade

237

Bloco papel vegetal liso A3 60 g/m2 com 10

folhas, papel translúcido, perfeitamente liso, PH

neutro, colado na massa, utilizado para desenhos

com lápis, grafi te, pena tubular, nanquim,

marcadores.

1201 Unidade

O catálogo do grupo 30.16A contém as especificações de material de artes gráficas e desenho. Os itens

que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto,

possuem diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de

fornecimento necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de

aquisição.

Grupo 30.16 A - Material de artes gráficas e desenho
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238

Bloco papel vegetal liso A4 60 g/m2 com 10

folhas, papel translúcido, perfeitamente liso, PH

neutro, colado na massa, utilizado para desenhos

com lápis, grafi te, pena tubular, nanquim,

marcadores.

1201 Unidade

239
Borracha fusain, maleável, borracha tipo miolo de

pão, para correções de desenhos papéis.
1163 Unidade

240

Borracha tipo mars plastic, branca de alta

qualidade, para lápis em papel e película, canetas

em transparências de retro projeção,

praticamente sem resíduos ao apagar, manga

deslizante para melhor manuseio.

1163 Unidade

241

Cabo para penas de nanquim, cabo plástico para

penas caligráficas, ideal para penas do tipo

speedball.

30872 Unidade

242

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

azul.

279469 Unidade

243

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

azul.

279469 Caixa com 12 unidades

244

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

azul.

279469 Caixa com 48 unidades

245

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

preta.

279471 Unidade

246

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

preta.

279471 Caixa com 12 unidades

247

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

preta.

279471 Caixa com 48 unidades

248

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

vermelha.

279474 Unidade

249

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

vermelha.

279474 Caixa com 12 unidades

250

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

vermelha.

279474 Caixa com 48 unidades
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251

Caneta nanquim uni pin 200 técnica para

desenhos de engenharia ou similares, fluxo de

tinta suave, resistente à água e à luz, barra

plástica, com tampa com janela para visualização,

com ponta de poliéster nas espessuras 0.01.

107450 Unidade

252

Caneta nanquim uni pin 200 técnica para

desenhos de engenharia ou similares, fluxo de

tinta suave, resistente à água e à luz, barra

plástica, com tampa com janela para visualização,

com ponta de poliéster nas espessuras 0.02.

107450 Unidade

253

Caneta nanquim uni pin 200 técnica para

desenhos de engenharia ou similares, fluxo de

tinta suave, resistente à água e à luz, barra

plástica, com tampa com janela para visualização,

com ponta de poliéster nas espessuras 0.03.

107450 Unidade

254

Caneta nanquim uni pin 200 técnica para

desenhos de engenharia ou similares, fluxo de

tinta suave, resistente à água e à luz, barra

plástica, com tampa com janela para visualização,

com ponta de poliéster nas espessuras 0.08.

107450 Unidade

255

Cartão duplex ,113x77, leve e resistente, 350gr,

papel espesso branco, verso branco, cartão com

três camadas, duas com celulose pré-branqueada

e a terceira de celulose branca com cobertura

couchê, utilização cartazes, displays e layout.

54836 Unidade

256

Cartão duplex ,113x77, leve e resistente, 350gr,

papel espesso branco, verso branco, cartão com

três camadas, duas com celulose pré-branqueada

e a terceira de celulose branca com cobertura

couchê, utilização cartazes, displays e layout.

54836 Pacote com 100 unidades

257

Cartão triplex , 113x77, leve e resistente, 350gr,

papel espesso branco, verso branco, cartão com

duas camadas de celulose branca, miolo de

celulose pré-branqueada e cobertura couchê em

um dos lados, utilização cartazes, displays e

layout.

54836 Unidade
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258

Cartão triplex , 113x77, leve e resistente, 350gr,

papel espesso branco, verso branco, cartão com

duas camadas de celulose branca, miolo de

celulose pré-branqueada e cobertura couchê em

um dos lados, utilização cartazes, displays e

layout.

54836 Pacote com 100 unidades

259
Carvão fusain para desenho profissional, tamanho

fino.
16888 Unidade

260
Carvão fusain para desenho profissional, tamanho

médio.
16888 Unidade

261

Cavalete de alumínio com rodízio, flip chart luxo,

composto de um quadro branco luxo medindo

100x70m, confeccionado com laminado

melamínico (fórmica) branco brilhante.

132128 Unidade

262

Compasso para corte de papéis, filmes, couro,

vinil, borracha, EVA, corta círculos de 10 a 150

mm de diâmetro, comprimento 110 mm.

43222 Unidade

263

Compasso para desenho técnico, cabeça de

fricção para ajuste preciso e suave do raio, braço

articulável e com barra alongadora, apresenta

agulha permetuável, círculo máximo de

aproximadamente 360mm, círculo máximo com

alongador de aproximadamente 470mm,

comprimento 145mm, pega ergonômica, braços

ajustáveis, adaptador universal.

43222 Unidade

264
Corda de sisal em fio 100% natural, nos diâmetros

de 6 a 66mm de espessura, 480m.
37575 Unidade

265

Curva francesa acrílica, régua em acrílico cristal

para traçar desenhos em várias curvas, 2 mm de

espessura.

95281 Unidade

266

Espátula de aço para pintura em telas (tipo

colher), usada em técnicas a óleo e acrílico,

tamanho 95 x 35 x 312 mm.

150610 Unidade

267

Espátula de aço para pintura em telas (tipo

colher), usada em técnicas a óleo e acrílico,

tamanho 95 x 35 x 312 mm.

150610 Pacote com 500 unidades

268
Espátula de madeira para modelagem,

comprimento  23 cm.
150610 Unidade

269
Espátula de madeira para modelagem,

comprimento  23 cm.
150610 Pacote com 500 unidades
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270
Esquadro acrílico 25/26 sem graduação,

comprimento 32 cm, pacote com 2 unidades.
43230 Unidade

271
Esquadro acrílico 25/26 sem graduação,

comprimento 50 cm, pacote com 2 unidades.
43230 Unidade

272

Estilete desenho, material corpo aço, largura

lâmina 18, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina

encaixe de pressão.

227514 Unidade

273

Estilete desenho, material corpo aço, largura

lâmina 9, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina

encaixe de pressão.

227515 Unidade

274

Estojo aquarela em tubo 12 cores, variação:

cadmium yellow pale hue, Lemon yellow hue,

cadmium red deep hue, alizarim criminson hue,

emerald.

150907 Unidade

275

Estojo para guardar acessórios de pintura, feito

em madeira pinus, com 5 divisões, alça plástica e

feixe de metal, acompanha paleta 27x35.

150907 Unidade

276
Estopa, material fio algodão, aplicação polimento

e limpeza especial, cor branca.
243579 Fardo com 50 Kg

277
Estopa, material fio algodão, aplicação polimento

e limpeza especial, cor branca.
243579 Fardo com 150 Kg

278

Faca estilete larga com corpo em metal pintado e

revestido de plástico, regulagem da lâmina

deslizante ao longo do corpo, quebrador de

lâminas, fabricado em termoplástico, guia da

lâmina em aço carbono, trava e suporte com

roldana, com lâmina de 18 mm.

132675 Unidade

279

Faca estilete larga com corpo em metal pintado e

revestido de plástico, regulagem da lâmina

deslizante ao longo do corpo, quebrador de

lâminas, fabricado em termoplástico, guia da

lâmina em aço carbono, trava e suporte com

roldana, com lâmina de 18 mm.

132675 Caixa com 12 unidades

280

Faca estilete larga de uso profissional, lâmina

larga de 18 mm, sistema de fixação para

travamento de lâmina com cabo em formato

anatômico, é ideal para cortar borracha, papelão,

papel de parede e materiais espessos em geral,

bloqueador de lâmina para cortes constantes.

132675 Unidade
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281

Faca estilete larga de uso profissional, lâmina

larga de 18 mm, sistema de fixação para

travamento de lâmina com cabo em formato

anatômico, é ideal para cortar borracha, papelão,

papel de parede e materiais espessos em geral,

bloqueador de lâmina para cortes constantes.

132675 Caixa com 12 unidades

282

Folha imitação metal precioso, acabamento ouro,

tipo italiana, dimensões 16 x 16, características

adicionais espessura dupla e qualidade prima-

prima.

246621 Pacote 100 folhas

283

Gabarito A9 para sanitários com perfis vistos de

frente, de cima e de lado, escala 1:25, dimensões

(cm): 22x18cm.

43265 Unidade

284

Gabarito acrílico circulógrafo milímetros D-2 , em

material acrílico 1mm, com desenhos vazados, 35

círculos de 1 a 35 mm, com todos os raios para

colocação fácil do centro, medidas da cartela: 24 x 

12,1 cm.

43265 Unidade

285

Gabarito completo de móveis e sanitários,

modelo: A5, escala 1:50, dimensões (cm): 24,5 x

12.

43265 Unidade

286

Gabarito completo de sanitários, com perfil

externo e interno de todas as peças, modelo: A7,

escala 1:50 - 1:100, dimensões (cm): 14x7,5.

43265 Unidade

287

Gabarito elípses 45º D-5, fabricado em acrílico,

na espessura média de 1 mm, com gravação

rebaixada (em degrau), gabarito com 19 elípses,

de 8 a 75 mm, com divisões para marcação de

centro, medida: 27,5x14,5 cm.

43265 Unidade

288

Gabarito elípses D12 em milímetros, contém 60

elípses, em 4 graus (60º - 45º - 35º16´ - 25º),

desde 8 até 40mm, dimensões (cm): 28 x 13,5.

43265 Unidade

289

Giz cera, material cera plástica com corante

atóxico, cor variadas, tamanho grande, espessura

grossa.

257647 Caixa com 12 unidades

290

Giz cera, material cera plástica com corante

atóxico, cor variadas, tamanho grande, espessura

grossa.

257647 Caixa com 24 unidades

291

Giz cera, material cera plástica com corante

atóxico, cor variadas, tamanho pequeno,

espessura fina.

239353 Caixa com 12 unidades
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292

Giz cera, material cera plástica com corante

atóxico, cor variadas, tamanho pequeno,

espessura fina.

239353 Caixa com 24 unidades

293

Giz pastel seco, material pigmento em pó,

apresentação bastão, tipo brilhante, 48 cores,

dimensão aproximada de cada barra: 6cm x 1cm

de diâmetro.

10553 Unidade

294

Guilhotina manual para papel para cortar até 10

folhas, construída em aço, tratada e pintada a pó

(pintura eletrostática), tamanhos: 30, 36 ou

46cm.

32913 Unidade

295 Lâmina em aço carbono, com lâmina de 18 mm. 150572 Caixa com 20 unidades

296 Lâmina em aço carbono, com lâmina de 18 mm. 150572 Caixa com 100 unidades

297

Lápis de cor, material madeira, cor diversas,

características adicionais tamanho grande, 24

cores .

259466 Caixa com 24 unidades

298

Lápis de cor, material madeira, cor diversas,

características adicionais tamanho grande, 36

cores.

410711 Caixa com 36 unidades

299
Lápis de cor, material madeira, cor diversas,

características adicionais tamanho grande.
259466 Caixa com 24 unidades

300
Lápis de cor, material madeira, cor diversas,

características adicionais tamanho grande.
259466 Caixa com 48 unidades

301

Lápis grafite puro (integral), crayon de grafite

integral sextavado, sem película protetora,

permite vários tipos de traço devido ao seu

formato usando toda a extensão do corpo 9B.

32352 Unidade

302

Lápis grafite puro (integral), crayon de grafite

integral sextavado, sem película protetora,

permite vários tipos de traço devido ao seu

formato usando toda a extensão do corpo 9B.

32352 Caixa com 12 unidades

303

Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro

carga 2, dureza carga 3b, características adicionais

sem borracha apagadora, material carga grafite.

272349 Caixa com 12 unidades

304

Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro

carga 2, dureza carga 3b, características adicionais

sem borracha apagadora, material carga grafite.

272349 Caixa com 50 unidades
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305

Lupa conta fio plástica, com 25mm de diâmetro

da lente, aumento de 5 vezes e com base com

marcador em mm e armações em plástico

resistente, lentes de alta qualidade e superfícies

perfeitas providenciam uma longa vida útil e as

lentes oferecem uma representação sem

distorção até as margens.

25593 Unidade

306

Máscara líquida para aquarela e pinturas com

aerógrafos, mascarar áreas específicas do papel,

isolamento em áreas de detalhes, frasco com

75ml.

2208 Unidade

307

Massa de modelar plastilina na cor branca,

formulada a partir de ceras, pigmentos e cargas,

não tóxica, não endurece, aplicação trabalhos de

modelagem e criação de moldes bipartidos em

borracha de silicone.

55077 Lata com 400 gramas

308

Massa de modelar plastilina na cor branca,

formulada a partir de ceras, pigmentos e cargas,

não tóxica, não endurece, aplicação trabalhos de

modelagem e criação de moldes bipartidos em

borracha de silicone.

55077 Lata com 800 gramas

309

Massa de modelar plastilina na cor cinza,

formulada a partir de ceras, pigmentos e cargas,

não tóxica, não endurece, aplicação trabalhos de

modelagem e criação de moldes bipartidos em

borracha de silicone.

55077 Lata com 400 gramas

310

Massa de modelar plastilina na cor cinza,

formulada a partir de ceras, pigmentos e cargas,

não tóxica, não endurece, aplicação trabalhos de

modelagem e criação de moldes bipartidos em

borracha de silicone.

55077 Lata com 800 gramas

311
Massa modelar, composição básica silicone

elástica, apresentação pote, cor variada.
304804 Pote com 180 gramas

312
Massa modelar, composição básica silicone

elástica, apresentação pote, cor variada.
304804 Pote com 500 gramas

313

Óleo linhaça, tipo refinado, solubilidade aguarrás

e solventes sem álcool, densidade 0,926 a 0,936,

rendimento 25 a 30, índice acidez máximo 3%,

índice iodo mínimo 175 g/l, índice saponificação

188 a 196, índice máximo insaponificação 1,50,

método aplicação pincel ou bucha de pano,

aplicação proteção/impermeabilização e realce

madeiras/deriv, tempo secagem 18.

240931 Lata com 1 litro
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314

Óleo linhaça, tipo refinado, solubilidade aguarrás

e solventes sem álcool, densidade 0,926 a 0,936,

rendimento 25 a 30, índice acidez máximo 3%,

índice iodo mínimo 175 g/l, índice saponificação

188 a 196, índice máximo insaponificação 1,50,

método aplicação pincel ou bucha de pano,

aplicação proteção/impermeabilização e realce

madeiras/deriv, tempo secagem 18.

240931 Lata com 1 litro

315

Paapel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

preta.

248109 Unidade

316

Paapel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

preta.

248109 Pacote com 25 folhas

317

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

amarela.

258847 Unidade

318

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

amarela.

258847 Pacote com 25 folhas

319

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

azul.

248105 Unidade

320

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

azul.

248105 Pacote com 25 folhas

321

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

laranja.

293347 Unidade

322

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

laranja.

293347 Pacote com 25 folhas

323

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

verde.

248106 Unidade

324

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

verde.

248106 Pacote com 25 folhas

325

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

vermelha.

248110 Unidade

326

Papel camurça, material celulose vegetal,

gramatura 60, comprimento 60, largura 40, cor

vermelha.

248110 Pacote com 25 folhas
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327
Papel cartolina dupla face, tamanho: 45x66 cm,

cor preta.
1023 Unidade

328
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

amarelo, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

329
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

amarelo, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

330
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

azul, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

331
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

azul, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

332
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

laranja, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

333
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

laranja, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

334
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

verde, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

335
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

verde, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

336
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

verde, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

337
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

verde, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

338
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

vermelho, aplicação material de expediente.
76805 Unidade

339
Papel celofane, comprimento 80, largura 90, cor

vermelho, aplicação material de expediente.
76805 Pacote com 50 folhas

340
Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, cor lilás.
390681 Unidade

341
Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, cor lilás.
390681 Pacote com 50 folhas

342

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, cor

vermelho.

284330 Unidade
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343

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, cor

vermelho.

284330 Pacote com 50 folhas

344

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor amarelo, aplicação confecção de paineis.

262743 Unidade

345

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor amarelo, aplicação confecção de paineis.

262743 Pacote com 50 folhas

346

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor azul claro, aplicação confecção de

paineis.

262742 Unidade

347

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor azul claro, aplicação confecção de

paineis.

262742 Pacote com 50 folhas

348

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor azul, aplicação confecção de paineis.

262739 Unidade

349

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor azul, aplicação confecção de paineis.

262739 Pacote com 50 folhas

350

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor lilás, aplicação confecção de paineis.

15032 Unidade

351

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor lilás, aplicação confecção de paineis.

15032 Pacote com 50 folhas

352

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor marrom, aplicação confecção de paineis.

384501 Unidade

353

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor marrom, aplicação confecção de paineis.

384501 Pacote com 50 folhas
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354

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor preta.

370492 Unidade

355

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor preta.

370492 Pacote com 50 folhas

356

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor salmão.

400800 Folha

357

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor salmão.

400800 Embalagem com 60 folhas

358

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor verde, aplicação confecção de paineis.

262740 Folha

359

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 60, largura 40, espessura 2, padrão

liso, cor verde, aplicação confecção de paineis.

262740 Embalagem com 60 folhas

360

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 80, largura 60, espessura 2, padrão

liso, cor rosa.

375762 Folha

361

Papel emborrachado, material borracha eva,

comprimento 80, largura 60, espessura 2, padrão

liso, cor rosa.

375762 Embalagem com 60 folhas

362
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

amarela, características adicionais brilhoso.
424864 Unidade

363
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor azul

claro, características adicionais brilhoso.
424867 Unidade

364
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor azul

escuro, características adicionais brilhoso.
424868 Unidade

365
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

laranja, características adicionais brilhoso.
424865 Unidade

366
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor lilás,

características adicionais brilhoso.
15032 Unidade

367
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

marron, características adicionais brilhoso.
424869 Unidade

368
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

preto, características adicionais brilhoso.
15032 Unidade

369
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor rosa,

características adicionais brilhoso.
424870 Unidade
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370
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

roxa, características adicionais brilhoso.
424871 Unidade

371

Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

verde bandeira, características adicionais

brilhoso.

424872 Unidade

372
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

verde, características adicionais brilhoso.
15032 Unidade

373
Papel glacê, comprimento 50, largura 60, cor

vermelha, características adicionais brilhoso.
424866 Unidade

374

Papel jornal, material celulose vegetal,

comprimento 297, largura 210, gramatura 50,

formato A4.

246427
Bloco com 50 folhas

375

Papel jornal, material celulose vegetal,

comprimento 297, largura 210, gramatura 50,

formato A4.

246427 Bloco com 100 folhas

376

Papel jornal, material celulose vegetal,

comprimento 420, largura 297, gramatura 50,

formato A3.

246428
Bloco com 50 folhas

377

Papel jornal, material celulose vegetal,

comprimento 420, largura 297, gramatura 50,

formato A3.

246428 Bloco com 100 folhas

378

Papel manteiga croquis A3 com PH neutro, livre

de ácido, indicado para esboço e desenho a lápis,

gramatura de 41g/m² e 50 folhas.

1201 Unidade

379

Papel manteiga croquis A4 com PH neutro, livre

de ácido, indicado para esboço e desenho a lápis,

gramatura de 41g/m² e 50 folhas.

1201 Unidade

380

Papel manteiga, material celulose vegetal, 

gramatura 40, comprimento 100, largura 70, cor 

branca.

200591 Unidade

381

Papel manteiga, material celulose vegetal, 

gramatura 40, comprimento 100, largura 70, cor 

branca.

200591 Bloco com 50 folhas

382

Papel opaline, material celulose vegetal, cor

branca, gramatura 180, comprimento 297, largura

210.

200399 Pacote com 100 folhas

383

Papel opaline, material celulose vegetal, cor

branca, gramatura 180, comprimento 297, largura

210.

200399 Pacote com 250 folhas

384

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor

amarela, gramatura 75, comprimento 297,

aplicação fotocópia, largura 210.

203595 Pacote com 100 folhas
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385

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor

amarela, gramatura 75, comprimento 297,

aplicação fotocópia, largura 210.

203595 Pacote com 500 folhas

386

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor azul,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203589 Pacote com 100 folhas

387

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor azul,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203589 Pacote com 500 folhas

388

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor rosa,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203601 Pacote com 100 folhas

389

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor rosa,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203601 Pacote com 500 folhas

390

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor verde,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203591 Pacote com 100 folhas

391

Papel sulfite, material celulose vegetal, cor verde,

gramatura 75, comprimento 297, aplicação

fotocópia, largura 210.

203591 Pacote com 500 folhas

392

Papelão, material celulose vegetal, cor amarelo,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

393

Papelão, material celulose vegetal, cor amarelo,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

394

Papelão, material celulose vegetal, cor azul, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

326759
Bobina com 50 metros

395

Papelão, material celulose vegetal, cor azul, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

326759 Rolo com 100 metros

396

Papelão, material celulose vegetal, cor laranja,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

397

Papelão, material celulose vegetal, cor laranja,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros
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398

Papelão, material celulose vegetal, cor lilás, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

399

Papelão, material celulose vegetal, cor lilás, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

400

Papelão, material celulose vegetal, cor marrom,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

401

Papelão, material celulose vegetal, cor marrom,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

402

Papelão, material celulose vegetal, cor preto, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

403

Papelão, material celulose vegetal, cor preto, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

404

Papelão, material celulose vegetal, cor rosa, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

405

Papelão, material celulose vegetal, cor rosa, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

406

Papelão, material celulose vegetal, cor roxo, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

407

Papelão, material celulose vegetal, cor roxo, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

408

Papelão, material celulose vegetal, cor salmão,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros
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409

Papelão, material celulose vegetal, cor salmão,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

1813

Papelão, material celulose vegetal, cor salmão,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Pacote com 100 folhas

410

Papelão, material celulose vegetal, cor verde, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

326760
Bobina com 50 metros

411

Papelão, material celulose vegetal, cor verde, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

326760 Rolo com 100 metros

1814

Papelão, material celulose vegetal, cor verde, tipo

ondulado, características adicionais corrugado,

medindo 50 cm x 80 cm.

326760 Pacote com 100 folhas

412

Papelão, material celulose vegetal, cor vermelho,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

413

Papelão, material celulose vegetal, cor vermelho,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

1815

Papelão, material celulose vegetal, cor vermelho,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Pacote com 100 folhas

414

Papelão, material celulose vegetal, cor violeta,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015
Bobina com 50 metros

415

Papelão, material celulose vegetal, cor violeta,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Rolo com 100 metros

1816

Papelão, material celulose vegetal, cor violeta,

tipo ondulado, características adicionais

corrugado, medindo 50 cm x 80 cm.

1015 Pacote com 100 folhas
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416

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 1mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 60.

1015
Bobina com 50 metros

417

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 1mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 60.

1015 Rolo com 100 metros

1817

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 1mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 60.

1015 Pacote com 100 folhas

418

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 2mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 30.

1015
Bobina com 50 metros

419

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 2mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 30.

1015 Rolo com 100 metros

1818

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 2mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 30.

1015 Pacote com 100 folhas

420

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 3mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 20.

1015
Bobina com 50 metros

421

Papelão, material papel reciclado, cor cinza,

espessura 3mm, comprimento 1.000, largura 800,

tipo papelão paraná,  variação Nº 20.

1015 Rolo com 100 metros

422

Peça de barro de 10 kg, argila terracota, uso em

escultura, hidratada com água, para trabalhos

artesanais e escolares.

11819 Unidade

423

Pena para caligrafia mosquito com cabo plástico,

tamanho 01, caneta técnica de tinta permanente

fine line, secagem rápida em superfície porosa,

resistente a luz e água.

1902 Unidade

424

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica de pêlo sintético

dourado com cabo longo de madeira na cor

branca e viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 12.

30872 Unidade
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425
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga descartável, cor tinta amarela.
202042 Unidade

426
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga descartável, cor tinta azul.
202040 Unidade

427
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga descartável, cor tinta preta.
202041 Unidade

428
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga descartável, cor tinta vermelha.
202043 Unidade

429

Pincel cerda chato nº 10, cerda branca, viRolo de

alumínio, cabo longo de madeira amarelo, ponta

chata.

30872 Unidade

430

Pincel cerda chato nº 8, cerda branca, viRolo de

alumínio, cabo longo de madeira amarelo, ponta

chata.

30872 Unidade

431

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica de pelo sintético

dourado com cabo longo de madeira na cor

branca e viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 10.

30872 Unidade

432

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica com cerdas brancas

importadas e cabo longo de madeira amarelo e

viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 20. 

30872 Unidade

433

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica com cerdas brancas

importadas e cabo longo de madeira amarelo e

viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 22. 

30872 Unidade

434

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica com cerdas brancas

importadas e cabo longo de madeira amarelo e

viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 24.

30872 Unidade

435

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica com cerdas brancas

importadas e cabo longo de madeira amarelo e

viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 14.

30872 Unidade
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436

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica com cerdas brancas

importadas e cabo longo de madeira amarelo e

viRolo de alumínio com o formato chato.;

Tamanho: nº 18.

30872 Unidade

437

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica de pelo sintético

dourado com cabo longo de madeira na cor

branca e viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 14.

30872 Unidade

438

Pincel chato aplicação na pintura de tecido, tela,

cerâmica, aquarela, acrílica de pelo sintético

dourado com cabo longo de madeira na cor

branca e viRolo de alumínio com o formato chato,

tamanho nº 6.

30872 Unidade

439

Pincel redondo curto 145, tamanho 0, cabo curto,

cor castanho escuro, composição marta tropical,

cor gris, filamento marta tropical, formato

redondo, ideal para manchas, indicado para tinta

a base de água, técnica aquarela, guache, viRolo

de alumínio.

30872 Unidade

440

Pincel redondo curto 145, tamanho 10, cabo

curto, cor castanho escuro, composição marta

tropical, cor gris, filamento marta tropical,

formato redondo, ideal para manchas, indicado

para tinta a base de água, técnica aquarela,

guache, viRolo de alumínio.

30872 Unidade

441

Pincel redondo curto 145, tamanho 12, cabo

curto, cor castanho escuro, composição marta

tropical, cor gris, filamento marta tropical,

formato redondo, ideal para manchas, indicado

para tinta a base de água, técnica aquarela,

guache, viRolo de alumínio.

30872 Unidade

442

Pincel redondo curto 145, tamanho 2, cabo curto,

cor castanho escuro, composição marta tropical,

cor gris, filamento marta tropical, formato

redondo, ideal para manchas, indicado para tinta

a base de água, técnica aquarela, guache, viRolo

de alumínio.

30872 Unidade
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443

Pincel redondo curto 145, tamanho 20, cabo

curto, cor castanho escuro, composição marta

tropical, cor gris, filamento marta tropical,

formato redondo, ideal para manchas, indicado

para tinta a base de água, técnica aquarela,

guache, viRolo de alumínio.

30872 Unidade

444

Pincel redondo curto 145, tamanho 30, cabo

curto, cor castanho escuro, composição marta

tropical, cor gris, filamento marta tropical,

formato redondo, ideal para manchas, indicado

para tinta a base de água, técnica aquarela,

guache, viRolo de alumínio.

30872 Unidade

445

Pincel redondo curto 145, tamanho 4, cabo curto,

cor castanho escuro, composição marta tropical,

cor gris, filamento marta tropical, formato

redondo, ideal para manchas, indicado para tinta

a base de água, técnica aquarela, guache, viRolo

de alumínio.

30872 Unidade

446

Pincel redondo curto 145, tamanho 6, cabo curto,

cor castanho escuro, composição marta tropical,

cor gris, filamento marta tropical, formato

redondo, ideal para manchas, indicado para tinta

a base de água, técnica aquarela, guache, viRolo

de alumínio.

30872 Unidade

447

Pincel redondo curto 145, tamanho 8, cabo curto,

cor castanho escuro, composição marta tropical,

cor gris, filamento marta tropical, formato

redondo, ideal para manchas, indicado para tinta

a base de água, técnica aquarela, guache, viRolo

de alumínio.

30872 Unidade

448

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 0.

30872 Unidade

449

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 10.

30872 Unidade

450

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 12.

30872 Unidade
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451

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 2.

30872 Unidade

452

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 20.

30872 Unidade

453

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 30.

30872 Unidade

454

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 4.

30872 Unidade

455

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 6.

30872 Unidade

456

Pincel redondo, marta tropical, cabo curto,

aplicação na pintura de aquarela, guache e

técnicas aguadas, tamanho nº 8.

30872 Unidade

457

Prancheta para cavalete em aglomerado de

18mm, tamanho 100 x 80 cm, modelo

econômico, bordas revestidas em PVC.

65102 Unidade

458

Prancheta portátil, material poliestireno,

comprimento 360, largura 240, espessura 3, cor

azul, características adicionais prendedor plástico,

bordas arredondadas e laterais.

312783 Unidade

459
Refil para compasso para corte circular,

embalagem contendo 12 lâminas e 2 grafites.
150572 Unidade

460

Régua paralela, material acrílico cristal, espessura

3,2mm, comprimento 80cm, características

adicionais porta objetos e proteção para o

cordoamento em toda extensão da régua,

roldanas de nylon, conjunto de ferragens e

cordoamento incluso.

43249 Unidade

461

Restaurador blanqueta, componentes corante e

hidrocarbonetos de petróleo, aspecto físico

líquido límpido, cor vermelha, tipo uso correção

de defeitos de blanqueta, aplicação oficina

gráfica.

250964 Litro
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462

Restaurador blanqueta, componentes corante e

hidrocarbonetos de petróleo, aspecto físico

líquido límpido, cor vermelha, tipo uso correção

de defeitos de blanqueta, aplicação oficina

gráfica.

250964 Galão 5 litros

463

Rolo para gravura 4.0 macio, base de plástico,

ideal para entintar trabalhos em placas de linóleo,

madeira, metal.

134040 Unidade

464

Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluente

resinas, teor máximo benzeno 1, teor máximo

enxofre 1, ponto fulgor 38, ponto fusão 216, teor

aromáticos 5 a 7, teor alifáticos 93 a 95,

viscosidade 1,15.

228241 Litro

465

Solvente, aspecto físico líquido, aplicação diluente

resinas, teor máximo benzeno 1, teor máximo

enxofre 1, ponto fulgor 38, ponto fusão 216, teor

aromáticos 5 a 7, teor alifáticos 93 a 95,

viscosidade 1,15.

228241 Galão 5 litros

466
Tinta aquarela em pastilha, estojo com 12 cores

variadas
2208 Unidade

467

Tinta aquarela líquida (conjunto), variação:

amarelo, cyan, magenta, azul royal, escarlate e

preto.

2208 Unidade

468

Tinta guache 50ml burnt siena não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

469

Tinta guache 50ml cobalte blue não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

470

Tinta guache 50ml deep green não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

471

Tinta guache 50ml light green não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade
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472

Tinta guache 50ml magenta não tóxico, indicado

para pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

473

Tinta guache 50ml preto não tóxico, indicado

para pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

474

Tinta guache 50ml prussian blue não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

475

Tinta guache 50ml amarelo não tóxico, indicado

para pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

476

Tinta guache 50ml branco não tóxico, indicado

para pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

477

Tinta guache 50ml cerulean blue não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

478

Tinta guache 50ml raw sienna não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

479

Tinta guache 50ml sepa não tóxico, indicado para

pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

480

Tinta guache 50ml ultramarine light não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade
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481

Tinta guache 50ml vermelho não tóxico, indicado

para pintura a pincel em papel, cartão e cartolina,

composicão: resina vegetal, pigmentos orgânicos,

carga mineral e conservante tipo isotiazolona.

75981 Unidade

482

Tinta guache 50ml yellow ochre não tóxico,

indicado para pintura a pincel em papel, cartão e

cartolina, composicão: resina vegetal, pigmentos

orgânicos, carga mineral e conservante tipo

isotiazolona.

75981 Unidade

483

Tinta guache amarelo ouro frasco plástico com

250 ml, não tóxico, indicado para pintura a pincel

em papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

484

Tinta guache amarelo pele frasco plástico com

250 ml, não tóxico, indicado para pintura a pincel

em papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

485

Tinta guache azul celeste frasco plástico com 250

ml, não tóxico, indicado para pintura a pincel em

papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

486

Tinta guache branco frasco plástico com 250 ml,

não tóxico, indicado para pintura a pincel em

papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

487

Tinta guache marrom frasco plástico com 250 ml,

não tóxico, indicado para pintura a pincel em

papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml
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488

Tinta guache preta frasco plástico com 250 ml,

não tóxico, indicado para pintura a pincel em

papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

489

Tinta guache verde frasco plástico com 250 ml,

não tóxico, indicado para pintura a pincel em

papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

490

Tinta guache vermelho carmin frasco plástico com

250 ml, não tóxico, indicado para pintura a pincel

em papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

491

Tinta guache vermelho fogo frasco plástico com

250 ml, não tóxico, indicado para pintura a pincel

em papel, cartão e cartolina, composição: resina

vegetal, pigmentos orgânicos, carga mineral e

conservante tipo isotiazolona.

75981 Frasco com 250 ml

492 Tinta nanquim, frasco com 14 ml, cor ouro. 150450 Frasco com 14 ml

493 Tinta nanquim, frasco com 14 ml, cor prata. 150450 Frasco com 14 ml

494

Tinta óleo, cor amarelo cromo médio para

pinturas artísticas e artesanais, cores miscíveis

entre si, solúvel em terebintina e aguarrás,

podendo acelerar a secagem com secante de

cobalto, ideal na pintura de telas, eucatex, massa

de bisqui, cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

495

Tinta óleo, cor amarelo ocre para pinturas

artísticas e artesanais, cores miscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

496

Tinta óleo, cor azul cerúlio para pinturas artísticas

e artesanais, cores miscíveis entre si, solúvel em

terebintina e aguarrás, podendo acelerar a

secagem com secante de cobalto, ideal na pintura

de telas, eucatex, massa de bisqui, cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml
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497

Tinta óleo, cor azul cobalto para pinturas

artísticas e artesanais, cores miscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

498

Tinta óleo, cor azul ultramar para pinturas

artísticas e artesanais, cores miscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

499

Tinta óleo, cor branca titaneo, de ótima

consistência para pintura a pincel e espátula,

cores miscíveis entre si, solúvel em aguarrás e

terebintina, para acelerar a secagem use secante,

em pouca quantidade, usada em técnicas de

pintura em tela, artesanato e massa de bisquí.

30554 Frasco com 120 ml

500

Tinta óleo, cor carmim, para pinturas artísticas e

artesanais, cores miscíveisentre si, solúvel em

terebintina e aguarrás, podendo acelerar a

secagem com secante de cobalto, ideal na pintura

de telas, eucatex, massa de bisqui, cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

501

Tinta óleo, cor terra de sena queimada, para

pinturas artísticas e artesanais,cores miscíveis

entre si, solúvel em terebintina e aguarrás,

podendo acelerar a secagem com secante de

cobalto, ideal na pintura de telas, eucatex, massa

debisqui, cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

502

Tinta óleo, cor verde esmeralda, para pinturas

artísticas e artesanais, cores miscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

503

Tinta óleo, cor verde médio, para pinturas

artísticas e artesanais, cores miscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml
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504

Tinta óleo, cor vermelho da china, para pinturas

artísticas e artesanais,coresmiscíveis entre si,

solúvel em terebintina e aguarrás, podendo

acelerar a secagem com secante de cobalto, ideal

na pintura de telas, eucatex, massa de bisqui,

cerâmica.

30554 Frasco com 20 ml

505
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor burnt

sienna.
2208 Unidade

506
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor burnt

umber.
2208 Unidade

507
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor cadmium

red.
2208 Unidade

508
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor cadmium

yellow pale hue.
2208 Unidade

509
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor cadmium

yellow.
2208 Unidade

510
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor cerulean

blue hue.
2208 Unidade

511
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor chinese

white.
2208 Unidade

512
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor cobalt

blue.
2208 Unidade

513
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor dioxazine

violet.
2208 Unidade

514 Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor emerald. 2208 Unidade

515
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor hooker s

green light.
2208 Unidade

516
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor ivory

black.
2208 Unidade

517 Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor light red. 2208 Unidade

518 Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor mauve. 2208 Unidade

519
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor prussian

blue.
2208 Unidade

520
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor raw

sienna.
2208 Unidade

521
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor raw

umber.
2208 Unidade

522
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor sap

green.
2208 Unidade
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523 Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor sépia. 2208 Unidade

524
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor

turquoise.
2208 Unidade

525
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor

ultramarine.
2208 Unidade

526
Tinta para aquarela, frasco com 8ml, cor yellow

ochre.
2208 Unidade

527
Tira-linhas simples, cabo de plástico dimensão

13cm, com ponta em metal.
43222 Unidade

528

Verniz, acabamento fosco, cor incolor, aplicação

proteção pintura telas, características adicionais

fixador, aerosol.

399351 Frasco com 100 ml

529

Verniz, acabamento fosco, cor incolor, aplicação

proteção pintura telas, características adicionais

fixador, aerosol.

399351 Lata 900 ml

1917

Aquarela à base de água jogo de 12 cores. Tubos

de 5ml. Aquarela não requer solventes, é diluída

com água

2208 Unidade

1918

Bloco Papel para Aquarela, 50% algodão, com pH

neutro, 300g/m² com 20 folhas. Dimensão:

23X31CM.

65102 Pacote 

1919

Bloco de papel A3 para técnicas à base de água.

Textura Fina, 300g, 24x32cm c/12fl. 100% de

fibra de madeira. Brancura natural sem alvejante

ótico, com ph neutro, ou seja, igual a 7 para evitar

o amarelamento. Colado na massa, por isso, não

absorve a água rapidamente, Possui tratamento

contra fungos e bactérias. É gelatinado na massa,

o que permite correções (raspagens). Textura

fina, levemente marcada. 

65102 Pacote

1920

Bloco de papel A3 para técnicas à base de água.

Textura Fina, 300g, 11x16cm c/20fl . 100% de

fibra de madeira. Brancura natural sem alvejante

ótico, com ph neutro, ou seja, igual a 7 para evitar

o amarelamento. Colado na massa, por isso, não

absorve a água rapidamente, Possui tratamento

contra fungos e bactérias. É gelatinado na massa,

o que permite correções (raspagens). Textura

fina, levemente marcada. 

65102 Pacote
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1921

Bloco de papel A3 para técnicas à base de água.

Textura rugosa, textura com grãos maiores que a

textura fina, 270g, 297X420mm. Com 12fl . 100%

de fibra de madeira. Brancura natural sem

alvejante ótico, com ph neutro, ou seja, igual a 7

para evitar o amarelamento. Colado na massa,

por isso, não absorve a água rapidamente, Possui

tratamento contra fungos e bactérias. É

gelatinado na massa, o que permite correções

(raspagens). Possui filigrana (ou marca d´água)

para garantir a autenticidade da obra de arte.

Ao mergulhar o papel na água poderá enrugar,

retornando à sua condição original depois de

seco.

65102 Pacote

1922

Caixa de luz de mesa para transferência de

imagem que pode ser usado em diversas

aplicações.  Tamanho: 31 X 32,5 cm

Área de projeção em acrílico leitoso : 30,5 x 25 cm

Com uma pequena inclinação 1 Lâmpada

fluorescente de 15 wat e corrente eletrica 115V.

65102 Unidade

1923

Estojo contendo 12 Lápis, indicado para desenho

e esboço. Graduação: 01 lápis 6B, 4B, 3B, 2B, B, F,

H, 2H, 3H, 4H e 02 lápis HB. 

65102 Unidade

1924

Estojo metálico com seis grafites. Graduações:

HB, 2B, 4B, 6B, 8B e 9B. Contém 01 Borracha

Limpa tipo.

65102 Unidade

1925

PRANCHETA PORTÁTIL MADEIRA para A2 c/

Tampo de 50X65 cm. Medidas internas: 50 x 40 x

4 cms. Estojo de madeira, com espaço para

guardar papéis e acessórios para desenho. Tampo

/ prancheta permite regulagem da inclinação e já

vem equipado com régua paralela.

65102 Unidade

1929

Esquadro 25/26. Material acrílico cristal.

Dimensões 28 cm x 2 mm. Características

adicionais sem graduação. Não é injetado.

43230 Unidade

1930

Régua escalímetro triangular de 30cm contendo 6 

escalas.  Escala de precisão, corpo de plástico 

resistente. 
26000 Unidade

3202
papel color set, cor vermelha, comprimento 66,

largura 48, gramatura 110
410951 pacote com 10
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3203
papel color set, cor amarela, comprimento 66,

largura 48, gramatura 110
410950 pacote com 10

3204
papel color set, cor preta, comprimento 66,

largura 48, gramatura 110
411024 pacote com 10

3205
papel color set, cor azul, comprimento 66, largura

48, gramatura 110 
965 pacote com 10

3206
papel color set, cor laranja, comprimento 66,

largura 48, gramatura 110
965 pacote com 10

3207
papel color set, cor verde bandeira, comprimento

66, largura 48, gramatura 110
965 pacote com 10

3208

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

azul celeste 

360164 unidade

3209

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

verde 

248118 unidade

3210

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

vermelho  

248121 unidade

3211

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

verde musgo 

360170 unidade

3212

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

amarelo canário 

360166 unidade

3213

papel crepom, material celulose vegetal,

gramatura 18, comprimento 2, largura 48, cor

branca 

248115 unidade

3214

papel celofane, comprimento 100, largura 86, cor

amarela, aplicação material de expediente 

259217 Pacote com 50 folhas

3215

papel celofane, comprimento 100, largura 86, cor

verde, aplicação material de expediente

259215 Pacote com 50 folhas

3216

papel celofane, comprimento 100, largura 86, cor

azul, aplicação material de expediente 

259214 Pacote com 50 folhas

3217

papel celofane, comprimento 100, largura 85, cor

variada, aplicação trabalhos educativos,

gramatura 18 

417237 Pacote com 50 folhas

3218

Cola colorida, atóxica, conjunto com 6 cores,

potes com bico aplicador, 23g cada. Para

trabalhos escolares e artesanais. 

55085 unidade 
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3219

tinta lavável, atóxica para pintura a dedo,

conjunto com 6 cores, potes de plástico de 30ml

cada, com tampa. 

45063 unidade 

3220

Tinta para tecido conjunto com 6 cores de 15ml

cada. Tintas à base de resina acrílica, não tóxicas e

solúveis em água. Prontas para uso. Resistentes a

lavagens, fixação a frio. 

45063 unidade 

3221
Tinta facial para maquiagens artísticas, cremosa.

conjunto com 10 potes de 4g cada.
45063 unidade 

3222

massa modelar, composição básica

água/carboidratos de cereais e cloreto sódio,

apresentação 12 bastões, quantidade cores 12,

cor sortida, características opcionais sem moldes,

prazo validade 4, características adicionais atóxica 

225173 unidade 

3223

massa modelar, composição básica

água/carboidratos de cereais e cloreto sódio,

apresentação 12 potes, quantidade cores 6, cor

sortida, características opcionais sem moldes,

prazo validade 4, características adicionais atóxica 

225174 unidade 

3224

Base para Corte Número 2 

Tamanho (LxC): 34 x 24 cm.

Espessura: 3 mm.

Base quadriculada com marcação em

centímetros.

2 em 1: de um lado base para corte; do outro

protetor para sua mesa de trabalho.

Material: composta por 3 camadas de material

resistente e adequado para realizar cortes

precisos.

Com superfície translúcida, anti reflexo e anti

deslizante

139920 unidade 

3225 tnt, gramatura 100, cor amarelo, largura 1,40 342836 unidade 

3226
tnt, gramatura 100, cor azul claro, largura 1,40

342833 unidade 


