
CÓDIGO DESCRIÇÃO
CATMAT 

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

1
Alfinete mapa, material aço, material cabeça 

plástico, formato cabeça redondo, cor variada.
316632 Caixa com 50 unidades

2
Alfinete mapa, material aço, material cabeça 

plástico, formato cabeça redondo, cor variada.
316632 Caixa com 100 unidades

3

Almofada carimbo, material caixa plástico,

material almofada esponja absorvente revestida

de tecido, tamanho médio, cor azul, tipo não

entintada.

203284 Unidade

4

Almofada carimbo, material caixa plástico,

material almofada esponja absorvente revestida

de tecido, tamanho médio, cor preta, tipo

entintada.

203285 Unidade

5

Almofada carimbo, material caixa plástico,

material almofada esponja absorvente revestida

de tecido, tamanho médio, cor vermelha, tipo não

entintada.

203288 Unidade

6

Apagador quadro branco, material base feltro,

material corpo plástico, comprimento 15, largura

4,50, altura 25.

204691 Unidade

7

Apagador quadro branco, material base feltro,

material corpo plástico, comprimento 15, largura

4,50, altura 25.

204691 Caixa com 50 unidades

8

Apagador quadro branco, material base feltro,

material corpo plástico, comprimento 15, largura

4,50, altura 25.

204691 Caixa com 100 unidades

9

Apagador quadro magnético, material corpo

plástico, comprimento 15, largura 6, altura 4,

material base feltro, encaixe pincel com encaixe.

203488 Unidade

10
Apagador quadro negro, material madeira,

comprimento 150, largura 45, altura 25.
203503 Unidade

O catálogo do grupo 30.16 contém as especificações de material de expediente (papel em geral, canetas,

lápis, etc.). 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 - Material de expediente (papel em geral, canetas, lápis,etc) 
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11

Apagador quadro negro, material madeira,

comprimento 150, largura 60, altura 35,

características adicionais caixa de madeira lixada

para acondicionar giz.

420336 Unidade

12

Apagador quadro negro, material plástico e feltro,

comprimento 150, largura 60, altura 35,

características adicionais porta giz de plástico.

234635 Unidade

13

Apontador lápis, material metal e plástico, tipo

escolar, tamanho médio, quantidade furos 1,

características adicionais com depósito, lâmina

aço inoxidável.

344642 Unidade

14

Apontador lápis, material metal e plástico, tipo

escolar, tamanho médio, quantidade furos 1,

características adicionais com depósito, lâmina

aço inoxidável.

344642 Caixa com 24 unidades

15

Apontador lápis, material metal e plástico, tipo

escolar, tamanho médio, quantidade furos 1,

características adicionais com depósito, lâmina

aço inoxidável.

344642 Caixa com 100 unidades

16

Apontador lápis, material metal e plástico, tipo

mesa, cor preta, tamanho médio, características

adicionais regulador de ponta, com depósito.

343228 Unidade

17
Barbante algodão, quantidade fios 6, acabamento

superficial crú.
206993 Rolo com 100 metros

18
Barbante algodão, quantidade fios 6, acabamento

superficial crú.
206993 Rolo com 300 metros

19

Bloco flip chart, cor branca, formato 64 x 88,

características adicionais serrilha, sem pauta,

gramatura 75.

381426 Unidade

20

Bloco flip chart, cor branca, formato 64 x 88,

características adicionais serrilha, sem pauta,

gramatura 75.

381426 Bloco com 50 folhas

21

Bloco recado, material papel, cor amarela, largura

102, comprimento 152, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

265978 Unidade

22

Bloco recado, material papel, cor amarela, largura

102, comprimento 152, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

265978 Caixa com 20 unidades
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23

Bloco recado, material papel, cor amarela, largura

102, comprimento 152, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

265978 Caixa com 48 unidades

24

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

38, comprimento 50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

229171 Unidade

25

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

38, comprimento 50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

229171 Caixa com 20 unidades

26

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

38, comprimento 50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

229171 Caixa com 48 unidades

27

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

5, comprimento 7,50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo com 1 cm,

post it.

261392 Unidade

28

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

5, comprimento 7,50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo com 1 cm,

post it.

261392 Caixa com 20 unidades

29

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

5, comprimento 7,50, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo com 1 cm,

post it.

261392 Caixa com 48 unidades

30

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

76, comprimento 76, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

232458 Unidade

31

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

76, comprimento 76, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

232458 Caixa com 20 unidades

32

Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura

76, comprimento 76, tipo removível,

características adicionais auto-adesivo.

232458 Caixa com 48 unidades

33

Borracha apagadora escrita, material borracha,

comprimento 56, largura 33, altura 11, cor

branca, características adicionais capa plástica

protetora.

230831 Unidade

34

Borracha apagadora escrita, material borracha,

comprimento 56, largura 33, altura 11, cor

branca, características adicionais capa plástica

protetora.

230831 Caixa com 20 unidades
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35

Borracha apagadora escrita, material borracha,

comprimento 56, largura 33, altura 11, cor

branca, características adicionais capa plástica

protetora.

230831 Caixa com 48 unidades

36

Caderno ¼ capa dura, espiral, 96 folhas,

aproximadamente 29 pautas, capa dura e contra

capa papelão 697 g/m
2
, revestido por papel

couchê 120g/m
2
, folhas internas papel off-set 63

g/m
2
, dimensões: 21 X 1 X 14,8 (comprimento x

altura x largura).

68500 Unidade

37

Caderno, material celulose vegetal, material capa

papelão duro plastificado, quantidade folhas 48,

comprimento 202, largura 148, características

adicionais brochura/pautado com índice

alfabético.

414986 Unidade

38

Caderno, material celulose vegetal, material capa

papelão, apresentação brochura, quantidade

folhas 40, comprimento 150, largura 210, tipo

pedagógico, caligrafia.

274934 Unidade

39

Caderno, material papel off-set 56g/m
2
, branco,

material capa papelão revestido papel couchê,

115 g/m2, quantidade folhas 200, comprimento

275, largura 200, características adicionais 10

materias/espiral revestido em nylon/plastificado.

413292 Unidade

40

Caixa arquivo morto em papelão reciclado

reforçado com onda simples tupo B padrão

medindo 13,5x24,5x36cm, tamanho ofício,

medida interna 350x135x240mm.

71404 Pacote com 25 unidades

41

Caixa arquivo morto em papelão reciclado

reforçado com onda simples tupo B padrão

medindo 13,5x24,5x36cm, tamanho ofício,

medida interna 350x135x240mm.

71404 Centena

1794

Caixa arquivo, material plástico, dimensões

180mm x 290mm x 380mm, cor azul, aplicação

arquivamento de documentos, tamanho grande. 

71404 Unidade

1795

Caixa arquivo, material plástico, dimensões

180mm x 290mm x 380mm, cor azul, aplicação

arquivamento de documentos, tamanho grande. 

71404 Pacote com 5 unidades
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42

Caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, 

dimensões 130 x 245 x 360, cor azul, aplicação

arquivamento de documentos.

297375 Pacote com 25 unidades

43

Caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, 

dimensões 130 x 245 x 360, cor azul, aplicação

arquivamento de documentos.

297375 Centena

44

Caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, 

dimensões 360 x 135 x 244, cor preta, aplicação

arquivamento de documentos.

333000 Pacote com 25 unidades

45

Caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, 

dimensões 360 x 135 x 244, cor preta, aplicação

arquivamento de documentos.

333000 Centena

46

Caixa correspondência, material acrílico, cor

fumê, tipo dupla, comprimento 370, largura 255,

altura 180, características adicionais com

inclinação entre as bandejas.

237811 Unidade

47

Calculadora eletrônica, número dígitos 12, tipo

mesa, aplicação comercial, fonte alimentação

bateria ou solar, características adicionais sem

impressão, com visor verde, comprimento

aproximado 13 cm, largura 10 cm, altura 2,5 cm.

150717 Unidade

48

Canaleta pvc, comprimento 30, largura 5,

capacidade 20, cor cinza, tipo uso encadernação,

tamanho A4.

228000 Unidade

49

Canaleta pvc, comprimento 30, largura 5,

capacidade 20, cor cinza, tipo uso encadernação,

tamanho A4.

228000 Pacote com 100 unidades

50

Canaleta pvc, comprimento 30, largura 5,

capacidade 20, cor preta, tipo uso encadernação,

tamanho A4.

227998 Unidade

51

Canaleta pvc, comprimento 30, largura 5,

capacidade 20, cor preta, tipo uso encadernação,

tamanho A4.

227998 Pacote com 100 unidades

52

Caneta esferográfica, material plástico,

quantidade cargas 1 um, material ponta latão

com esfera de tungstênio, tipo escrita média,

características adicionais material transparente e

com orifício lateral, tampa ventilada caixa com 50

unidades com cores variadas (25 azuis, 15 pretas

e 10 vermelhas).

32522 Caixa com 50 unidades



CÓDIGO DESCRIÇÃO
CATMAT 

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.16 - Material de expediente (papel em geral, canetas, lápis,etc) 

53

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga azul, aplicação

quadro branco.

303822 Unidade

54

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga azul, aplicação

quadro branco.

303822 Caixa com 12 unidades

55

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga preta,

aplicação quadro branco.

302539 Unidade

56

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga preta,

aplicação quadro branco.

302539 Caixa com 12 unidades

57

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga verde,

aplicação quadro branco.

302538 Unidade

58

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga verde,

aplicação quadro branco.

302538 Caixa com 12 unidades

59

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga vermelha,

aplicação quadro branco.

302540 Unidade

60

Caneta hidrográfica, material plástico, formato

corpo cilíndrico, material ponta poliacetato,

espessura escrita média, cor carga vermelha,

aplicação quadro branco.

302540 Caixa com 12 unidades

61

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta feltro, espessura escrita grossa, cor carga

variada, conjunto.

279488 Unidade

62

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta feltro, espessura escrita grossa, cor carga

variada, conjunto.

279488 Caixa com 12 unidades

63

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

variada, aplicação retroprojetor.

345402 Unidade
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64

Caneta hidrográfica, material plástico, material

ponta poliéster, espessura escrita fina, cor carga

variada, aplicação retroprojetor.

345402 Caixa com 12 unidades

65

Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta

chanfrada, cor fluorescente amarela,

características adicionais traço 4 mm.

339197 Unidade

66

Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta

chanfrada, cor fluorescente amarela,

características adicionais traço 4 mm.

339197 Caixa com 12 unidades

67

Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta

chanfrada/polietileno, cor fluorescente verde,

tipo não recarregável, características adicionais

traço 4 mm, filtro poliester, base d´água.

328961 Unidade

68

Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta

chanfrada/polietileno, cor fluorescente verde,

tipo não recarregável, características adicionais

traço 4 mm, filtro poliester, base d´água.

328961 Caixa com 12 unidades

69
Capa plástica para documentos (tamanho

identidade RG / identidade tamanho 105X70mm).
128805 Unidade

70
Capa plástica para documentos (tamanho

identidade RG / identidade tamanho 105X70mm).
128805 Pacote com 50 unidades

71
Clipe, tamanho 0, material metal, formato

paralelo.
271775 Caixa com 100 unidades 

72
Clipe, tamanho 1, material metal, formato

paralelo.
271781 Caixa com 100 unidades 

73
Clipe, tamanho 1/0, material metal, formato

paralelo, características adicionais colorido.
293805 Caixa com 100 unidades 

74
Clipe, tratamento superficial cromado, tamanho

1, material metal, formato trançado.
291386 Caixa com 100 unidades 

75
Clipe, tratamento superficial galvanizado,

tamanho 6, material metal, formato trançado.
425227 Caixa com 100 unidades 

76
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho

2/0, material metal, formato paralelo.
272501 Caixa com 100 unidades 

77
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho

3/0, material metal, formato paralelo.
274803 Caixa com 100 unidades 
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78
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho

4/0, material metal, formato paralelo.
272505 Caixa com 100 unidades 

79
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho

6/0, material aço carbono, formato paralelo.
228285 Caixa com 100 unidades 

80
Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho

8/0, material aço carbono, formato paralelo.
226734 Caixa com 100 unidades 

81
Cola, aplicação fixação de cartazes, características

adicionais super adesivo, tipo spray.
341840 Embalagem com 500 ml

82

Cola, composição ester de cianoacrilato, cor

incolor, aplicação vidro, borracha, plástico, pvc,

metal, acrílico, náilon, características adicionais

instantânea, tipo líquido.

345252 Bisnaga com 3 gramas

83

Cola, composição ester de cianoacrilato, cor

incolor, aplicação vidro, borracha, plástico, pvc,

metal, acrílico, náilon, características adicionais

instantânea, tipo líquido.

345252 Caixa com 24 unidades

84

Cola, composição polivinil acetato - pva, cor

branca, aplicação colagem de blocos / gráfica,

tipo pastosa.

280401  Bisnaga com 90 gramas

85

Cola, composição polivinil acetato - pva, cor

branca, aplicação colagem de blocos / gráfica,

tipo pastosa.

280401 Frasco com 500 gramas

86

Cola, composição polivinil acetato - pva, cor

branca, aplicação colagem de blocos / gráfica,

tipo pastosa.

280401 Frasco com 1 Kg

87

Cola, composição silicone, aplicação pistola

quente, características adicionais com 11 mm de

diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo bastão.

284808 Unidade

88

Cola, composição silicone, aplicação pistola

quente, características adicionais com 11 mm de

diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo bastão.

284808 Caixa com 24 unidades

89
Cola, cor branca, aplicação papel, características

adicionais atóxica, tipo bastão.
292447 Unidade

90
Cola, cor branca, aplicação papel, características

adicionais atóxica, tipo bastão.
292447 Caixa com 24 unidades

91
Colchete fixação, material aço, tratamento

superficial latonado, tamanho nº 14.
278612 Caixa com 100 unidades
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92
Colchete fixação, material aço, tratamento

superficial latonado, tamanho nº 9.
278609 Caixa com 100 unidades

93

Corretivo fita, material base de poliacrilato,

comprimento 8, largura 5, características

adicionais corpo em acrílico cristal transparente,

pigmentos.

331359 Unidade

94

Corretivo fita, material base de poliacrilato,

comprimento 8, largura 5, características

adicionais corpo em acrílico cristal transparente,

pigmentos.

331359 Caixa com 12 unidades 

95

Corretivo líquido, material base d´água - secagem

rápida, apresentação frasco, aplicação papel

comum, volume 18 ml.

201129 Unidade

96

Corretivo líquido, material base d´água - secagem

rápida, apresentação frasco, aplicação papel

comum, volume 18 ml.

201129 Caixa com 12 unidades

97

Elástico, cor amarela, material látex, alta

qualidade e resistência , aplicação escritório,

tamanho nº 18, pacote com 100 gramas.

150573 Caixa com 100 unidades 

98
Envelope branco, tipo A4, tamanho 210 X 297

mm, 90 gramas, extra branco.
150881 Unidade

99
Envelope branco, tipo A4, tamanho 210 X 297

mm, 90 gramas, extra branco.
150881 Pacote com 100 unidades

100
Envelope branco, tipo carta, tamanho 114 X 229

mm, 63 gramas, extra branco.
150881 Unidade

101
Envelope branco, tipo carta, tamanho 114 X 229

mm, 63 gramas, extra branco.
150881 Pacote com 100 unidades

102
Envelope branco, tipo ofício, tamanho 235 X 340

mm, 90 gramas, extra branco.
150881 Unidade

103
Envelope branco, tipo ofício, tamanho 235 X 340

mm, 90 gramas, extra branco.
150881 Pacote com 100 unidades

104

Envelope plástico, tipo plástico plástico incolor,

comprimento 32, largura 24, cor transparente,

características adicionais vertical, liso e com 2

furos, aplicação pasta catálogo.

243262 Unidade

105

Envelope plástico, tipo plástico plástico incolor,

comprimento 32, largura 24, cor transparente,

características adicionais vertical, liso e com 2

furos, aplicação pasta catálogo.

243262 Pacote com 50 unidades
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106

Envelope plástico, tipo plástico plástico incolor,

comprimento 32, largura 24, cor transparente,

características adicionais vertical, liso e com 2

furos, aplicação pasta catálogo.

243262 Pacote com 100 unidades

107
Envelope saco Kraft branco 75gr , 310 x 410, 75

gr.
150881 Unidade

108
Envelope saco Kraft branco 75gr , 310 x 410, 75

gr.
150881 Pacote com 100 unidades

109 Envelope saco kraft natural 80 gramas 114x162 . 150881 Unidade

110 Envelope saco kraft natural 80 gramas 114x162 . 150881 Caixa com 1000 unidades

111
Envelope saco kraft natural 80 gramas 162x229

com aba ades 32skn. 
150881 Unidade

112
Envelope saco kraft natural 80 gramas 162x229

com aba ades 32skn. 
150881 Caixa com 500 unidades

113 Envelope saco off set branco 90g 240x340. 150881 Unidades

114 Envelope saco off set branco 90g 240x340. 150881 Caixa com 250 unidades

115

Espeto papel, material arame polido, altura haste

14, diâmetro base 9, tratamento superficial

cromado, características adicionais ponteira de

borracha.

242606 Unidade

116

Estilete, tipo estreito, espessura 0,50, aplicação

escritório, largura 9, material corpo plástico,

comprimento 135, comprimento lâmina 85.

250726 Unidade

117

Estilete, tipo estreito, espessura 0,50, aplicação

escritório, largura 9, material corpo plástico,

comprimento 135, comprimento lâmina 85.

250726 Caixa com 12 unidades

118

Estilete, tipo estreito, espessura 10, material

corpo plástico, comprimento 8,5, características

adicionais graduável com trava de segurança.

343563 Unidade

119

Estilete, tipo estreito, espessura 10, material

corpo plástico, comprimento 8,5, características

adicionais graduável com trava de segurança.

343563 Caixa com 12 unidades

120

Etiqueta adesiva, material plástico, cor

translúcida, largura 215,90 mm, comprimento

279,40 mm.

400 Caixa com 10 folhas

121
Etiqueta auto-adesiva inkjet laser translúcida

tamanho: 279,4 x 215,9mm.
400 Caixa com 10 folhas
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122

Etiquetas adesivas, branca, folhas em formato

carta, para impressão inkjet e laser, tamanho

(altura X largura) 33,9 X 101,6 mm, carreira 2.

400 Caixa com 1400 unidades

123
Etiquetas adesivas, branca, para impressora ink-

jet/laser, folhas em formato A4 31,0x63,5.
400 Caixa com 2700 unidades

124

Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo

espátula, características adicionais dimensões 150

x 20 mm.

311193 Unidade

125

Ficha pautada, material papel cartolina,

gramatura 150, comprimento 30, largura 50, cor

branca.

228801 Unidade

126

Ficha pautada, material papel cartolina,

gramatura 150, comprimento 30, largura 50, cor

branca.

228801 Pacote com 100 unidades

127

Fita adesiva embalagem, material resina e

borracha sintética, comprimento 50, largura 50,

espessura 0,20, aplicação empacotamento geral e

reforço pacotes, tipo filamentosa, cor marrom.

229223 Unidade

128

Fita adesiva embalagem, material resina e

borracha sintética, comprimento 50, largura 50,

espessura 0,20, aplicação empacotamento geral e

reforço pacotes, tipo tubete papelão, cor

transparente.

229181 Unidade

129
Fita adesiva plástica, na cor vermelha, tamanho

12mm x 10m.
19178 Unidade

130

Fita adesiva, material celofane transparente, tipo

monoface, largura 12, comprimento 30, cor

incolor, aplicação multiuso

279037  Unidade

131

Fita adesiva, material crepe, tipo monoface,

largura 19, comprimento 50, cor bege, aplicação

multiuso.

278970  Unidade

132

Fita adesiva, material filme acetato de celulose e

adesivo acrílico, tipo mágica, largura 12,

comprimento 33.

406725  Unidade

133

Fita adesiva, material filme acetato de celulose e

adesivo acrílico, tipo mágica, largura 19,

comprimento 33.

279209  Unidade

134

Fita adesiva, material papel, tipo dupla face,

largura 12, comprimento 30, cor branca, aplicação

multiuso.

278986  Unidade



CÓDIGO DESCRIÇÃO
CATMAT 

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.16 - Material de expediente (papel em geral, canetas, lápis,etc) 

135

Fita adesiva, material polipropileno transparente,

tipo dupla face, largura 19, comprimento 30, cor

incolor, aplicação multiuso.

279041  Unidade

136
Fita adesiva, material polipropileno transparente,

tipo monoface, largura 12, comprimento 50.
279105  Unidade

137

Fita adesiva, material polipropileno, tipo

monoface, largura 12, comprimento 12, cor

vermelha, aplicação multiuso.

279048  Unidade

138
Fita para calculadora Sharp (Modelo CS- 4671 B e

EL 2630L) na cor preta / vermelha, 13mm X 5 m.
32654 Unidade

139 Fitilho, cor cinza, peso 1.000, material plástico. 293848 Metro

140 Fitilho, cor cinza, peso 1.000, material plástico. 293848 Rolo 100 Metros

141

Giz quadro negro, material sulfato de cálcio, tipo

bastonete, comprimento 81, diâmetro 10,

características adicionais plastificado/antialérgico

e colorido.

232818 Caixa com 40 unidades

142

Giz quadro negro, material sulfato de cálcio, tipo

bastonete, cor branca, comprimento 81, diâmetro

10, características adicionais plastificado e

antialérgico.

232817 Caixa com 40 unidades

143

Grampeador, tratamento superficial pintado,

material metal, tipo mesa, capacidade 100,

aplicação papel, tamanho grampo 23/10.

234265 Unidade

144

Grampeador, tratamento superficial pintado,

material metal, tipo mesa, capacidade 100,

aplicação papel, tamanho grampo 23/6.

234267 Unidade

145

Grampeador, tratamento superficial pintado,

material metal, tipo mesa, capacidade 100,

aplicação papel, tamanho grampo 23/8.

234266 Unidade

146
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/10.
244698 Unidade

1788
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/10.
244698 Caixa com 1000 unidades
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1789
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/10.
244698 Caixa com 5000 unidades

147
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/8.
232819 Unidade

1790
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/8.
232819 Caixa com 1000 unidades

1791
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial cobreado, tamanho 23/8.
232819 Caixa com 5000 unidades

148
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial niquelado, tamanho 23/6.
236480 Unidade

1792
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial niquelado, tamanho 23/6.
236480 Caixa com 1000 unidades

1793
Grampo grampeador, material metal, tratamento

superficial niquelado, tamanho 23/6.
236480 Caixa com 5000 unidades

149

Kit arquivo aramado, estrutura em arame com

pintura eletrostática e montagem automática

com 6 pastas suspensas, estrutura em arame

ajustável,6 pastas suspensas na cor azul, 6 visores

e 6 etiquetas brancas, 6 grampos plásticos,

medida produto acabado 400 x 170 x 285 mm. 

138282 Unidade

150
Lâmina estilete, material aço inoxidável, largura 8,

tipo uso descartável, aplicação estilete retrátil.
321251 Unidade

151

Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro

carga 2, dureza carga 2b, características adicionais

com borracha apagadora, material carga grafite.

272345 Unidade

152

Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro

carga 2, dureza carga 2b, características adicionais

com borracha apagadora, material carga grafite.

272345 Caixa com 24 unidades 

153

Lapiseira, material metal, diâmetro carga 0,7,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal com borracha.

239865 Unidade
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154

Lapiseira, material metal, diâmetro carga 0,7,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal com borracha.

239865 Caixa com 24 unidades 

155

Lapiseira, material metal, diâmetro carga 0,9,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal com borracha.

239865 Unidade

156

Lapiseira, material metal, diâmetro carga 0,9,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal com borracha.

239865 Caixa com 24 unidades 

157

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,3,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

254370 Unidade

158

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,3,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

254370 Caixa com 24 unidades 

159

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,5,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

234252 Unidade

160

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,5,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

234252 Caixa com 24 unidades 

161

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,7,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

234251 Unidade

162

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,7,

características adicionais prendedor e ponteira de

metal.

234251 Caixa com 24 unidades 

163

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,9,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal c/borracha

252587 Unidade

164

Lapiseira, material plástico, diâmetro carga 0,9,

características adicionais com prendedor, ponta e

acionador de metal c/borracha

252587 Caixa com 24 unidades 

165

Livro ata, material papel sulfite, quantidade folhas

100, gramatura 75, comprimento 297, largura

210.

200692  Unidade

166
Livro fiscal, tipo ponto, quantidade folhas 160,

aplicação escritório.
223525 Unidade
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167

Livro protocolo, material papel off-set,

quantidade folhas 100, comprimento 230, largura

170, tipo capa dura, características adicionais com

folhas pautadas e numeradas sequencialmente,

material capa papelão, gramatura folhas 54.

245187 Unidade

168
Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,30,

comprimento 60, dureza b.
334806 Caixa com 12 unidades

169
Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,50,

comprimento 60, dureza 2b.
203335 Caixa com 12 unidades

170
Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,70,

comprimento 60, dureza 2b.
203343 Caixa com 12 unidades

171
Mina grafite, material grafita, diâmetro 0,90,

comprimento 60, dureza 2b.
203351 Caixa com 12 unidades

172

Molha-dedos, material base plástico, material

tampa plástico, material carga creme atóxico,

tamanho único, validade carga 2 anos.

201847 Embalagem 12 gramas

173

Molha-dedos, material base plástico, material

tampa plástico, material carga creme atóxico,

tamanho único, validade carga 2 anos.

201847 Caixa com 50 unidades

174

Papel auto-adesivo, material plástico, tipo

contact, cor incolor, gramatura 60, largura 460,

acabamento superficial brilhante.

278461 Metro

175

Papel auto-adesivo, material plástico, tipo

contact, cor incolor, gramatura 60, largura 460,

acabamento superficial brilhante.

278461 Rolo com 10 metros

176
Papel kraft, material celulose vegetal, gramatura

80, comprimento 96, largura 66, cor branca.
200594 Pacote com 25 folhas

177
Papel kraft, material celulose vegetal, gramatura

80, comprimento 96, largura 66, cor branca.
200594 Pacote com 100 folhas

178
Pasta A/Z - Ofício - Lombada larga, semi

plastificada na cor preta. 
138282 Unidade

179

Pasta canaleta ofício plástico rígido, capas e

canaletas sortidas, formato 220x 330 mm,

capacidade 30 folhas A4.

138282 Unidade

180
Pasta de cartolina com elástico, tamanho ofício,

medindo aproximadamento 230x345mm.
138282 Unidade

181

Pasta documento para 3 grampos (3 orelhas),

formato 235 X 330 mm, papel color plus marinho

180 gramas.

138282 Unidade
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182

Pasta envelope com fechamento horizontal em

arruelas 100% plástica (PP), espessura 0,18 mm,

textura liso/fosco, dimensões do produto

acabado 340 largura, 240 altura mm, cores

sortidas.

138282 Unidade

1796

Pasta pendular, para arquivo deslizante, cor

marrom, fabricada em cartão 500 gr/ m²,

marmorizado e plastificado, dimensões

aproximadas 280mm x 370 mm, prendedor

macho e fêmea em plástico, visor em plástico

transparente e etiqueta para identificação,

posições para alojamento do visor, ponteiras para

arquivamento em metal com acabamento em

ilhós nas extremidades superiores. 

138282 Unidade

183
Pasta polionda universitária, dimensões 380 X 276

X 40, branco translúcido, com elástico.
138282 Unidade

184

Pasta polionda verde com elástico, lombo de 6cm,

plástico PP corrugado opaco com abas e elástico,

formato de referência: 335x245x60mm.

138282 Unidade

185

Pasta registradora tipo geka, cor preta,

confeccionada em papelão forrado com papel

nuvens, lombada em coberxil preto com aplicação

de porta etiqueta em PVC, tamanho lombo largo,

medidas 345 X 285 X 80 mm.

138282 Unidade

186

Pasta suspensa Kraft 200 gramas completa, corpo

em cartão Kraft, com 4 ponteiras plásticas, 2

arames 402 mm btc, ponteiras fixadas com ilhós,

1 grampo plástico, gramatura 170 a 200 gramas,

espessura 0,25 a 0,28 mm, 361 X 240 mm.

138282 Unidade

187

Pasta suspensa Kraft 200 gramas completa, corpo

em cartão Kraft, com 4 ponteiras plásticas, 2

arames 402 mm btc, ponteiras fixadas com ilhós,

1 grampo plástico, gramatura 170 a 200 gramas,

espessura 0,25 a 0,28 mm, 361 X 240 mm.

138282 Caixa com 25 unidades
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188

Pasta suspensa plastificada cartão triplex 350

gramas, corpo em cartão triplex branco,

revestimento em filme colorido (plastificada)

preto, com 2 hastes plásticas, dimensões 405 X 15

mm, 1 visor e 1 etiqueta branca, 1 grampo

plástico, gramatura 300 a 320 gramas, espessura

0,35 mm, medida produto acabado 361 X 240

mm.

138282 Unidade

189

Percevejo, material metal galvanizado,

tratamento superficial pintado, tamanho 9,

características adicionais cores variadas.

341022 Caixa com 100 unidades

190
Percevejo, material metal, tratamento superficial

galvanizado, tamanho 10.
202052 Caixa com 100 unidades

191

Perfurador papel, material aço, tipo mesa,

capacidade perfuração 30, funcionamento

manual, características adicionais base em pvc,

quantidade furos 2.

309074 Unidade

192

Perfurador papel, material aço, tipo mesa,

capacidade perfuração mínimo de 10,

funcionamento manual, características adicionais

base em pvc, quantidade furos 2.

291211 Unidade

193

Perfurador papel, material ferro fundido, tipo

mesa, tratamento superficial pintura epóxi,

capacidade perfuração 60, funcionamento

manual, características adicionais base em

plástico e alavanca em ferro fundido, quantidade

furos 2, tipo furo redondo.

326432 Unidade

194

Pilha, tamanho palito, modelo AAA,

características adicionais não recarregável,

sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal

1,5.

419860 Embalagem com 4 unidades

195

Pilha, tamanho pequena, modelo AA,

características adicionais não recarregável,

sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal

1,5.

419859 Embalagem com 4 unidades

196
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga recarregável, cor tinta azul.
202036 Unidade

197
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga recarregável, cor tinta preta.
202037 Unidade

198
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta

feltro, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.
202039 Unidade
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199
Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta

chato, material cerda pelo animal, tamanho 10.
325030 Unidade

200

Pincel marcador permanente CD, material

plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta azul,

características adicionais ponta 2mm.

317250 Unidade

201

Pincel marcador permanente CD, material

plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta preta,

características adicionais ponta 2mm.

317251 Unidade

202

Pincel marcador permanente CD, material

plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta verde,

características adicionais ponta 2mm.

317358 Unidade

203

Pincel marcador permanente CD, material

plástico, tipo ponta poliéster, cor tinta vermelha,

características adicionais ponta 2mm.

317252 Unidade

204

Pistola de cola quente, tamanho grande bivolt

110v/220v, ideal para colagem de papel, flores

artificiais, artigos em madeira, plásticos, cerâmica, 

caixas de papelão, brinquedos, etc. Selo de

segurança INMETRO. Utiliza bastão grosso de 1/2

.

72613 Unidade

205

Porta folha de parede em acrílico transparente

com par de parafusos inclusos, resistente com

minímo de 3mm de espessura, com capacidade

de uma folha A4 horizontal, tamanho 30x21cm

(largura x altura), com 2 (dois) furos para fixação

em porta de madeira, ocupando área entre 1,40m

e 1,60m do piso, localizado no centro da porta

segundo orientações da ABNT NBR 9050:2004.

Garantia contra amarelamento das folhas.

150401 Unidade

206

Porta lápis/clips/cartão aramado prata, produto

fabricado em chapa de aço expandida, com

pintura eletrostatica, conjunto 3x1 ,dimensões

aproximadas 8,5cm largura x 10,5cm altura x

28cm.

94714 Unidade

207

Porta-clips com imã, material acrílico, dimensões

116 X 50 X 50 mm, cor fumê, formato oval, tampa

preta ou branca.

32980 Unidade
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208

Prancheta portátil, material acrílico, comprimento

340, largura 235, espessura 2, cor fumê,

características adicionais com predendor de metal

e cantos arrendondados.

383451 Unidade

209

Prendedor de papel tipo blinder-clip em aço cor

preta base 19mm, para prender até 70 folhas,

corpo de metal com pintura epóxi e presilha em

aço inoxidável.

54674 Unidade

210

Prendedor de papel tipo blinder-clip em aço cor

preta base 19mm, para prender até 70 folhas,

corpo de metal com pintura epóxi e presilha em

aço inoxidável.

54674 Caixa com 12 unidades

211

Reforço de transporte auto-adesivo, diâmetro

14,5 mm, aplicação proteger furos de

documentos e folhas de fichário, material

plástico.

150829 Caixa com 200 unidades

212

Régua escritório, material plástico, comprimento

30, graduação centímetro/polegada, tipo material

flexível.

203186 Unidade

213

Régua escritório, material plástico, comprimento

30, graduação centímetro/polegada, tipo material

flexível.

203186 Pacote com 50 unidades

214

Régua escritório, material plástico, comprimento

50, graduação centímetro/polegada, tipo material

flexível.

203183 Unidade

215

Régua escritório, material plástico, comprimento

50, graduação centímetro/polegada, tipo material

flexível.

203183 Pacote com 50 unidades

216 Saco de papel tipo kraf de volume 3,0 kg. 150881 Pacote com 500 unidades

217 Saco de papel tipo kraf de volume 5,0 kg. 150881 Pacote com 500 unidades

218 Saco de papel tipo kraf de volume 7,5 kg. 150881 Pacote com 500 unidades

219

Solução limpadora, aplicação quadro branco, tipo

instantânea, aspecto físico líquido, características

adicionais spray, capacidade 60.

349920 Frasco com 60 ml

220

Solução limpadora, aplicação quadro branco, tipo

instantânea, aspecto físico líquido, características

adicionais spray, capacidade 60.

349920 Frasco com 250 ml

221

Suporte para fita adesiva grande, lâmina para

corte a laser, base anti derrapante, permite

acoplamento de fitas 1 e 3 , lâmina de aço inox e

corpo injetado em poliestireno.

150463 Unidade
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222

Tesoura escolar criativa com 5 cortes diferentes,

apropriada para uso escolar, tesoura de aço

inoxidável, com cabo de polipropileno, ponta

arredondada.

150113 Unidade

223

Tesoura escolar sem ponta com cabo

emborrachado anatômicos de 13,5 cm sortidas,

sua lâminas robustas asseguram maior

durabilidade e com sistema de corte de alta

precisão.

150113 Unidade

224
Tesoura, material aço inoxidável, material cabo

polipropileno, comprimento 18.
271466 Unidade

225

Tinta para carimbo, cor azul, componentes glicóis,

corantes orgânicos e água, aspecto físico líquido,

aplicação auto-entintado, capacidade frasco 40

ml.

328156 Unidade 

226

Tinta para carimbo, cor azul, componentes glicóis,

corantes orgânicos e água, aspecto físico líquido,

aplicação auto-entintado, capacidade frasco 40

ml.

328156 Caixa com 12 unidades

227

Tinta para carimbo, cor preta, componentes base

d´água, corante, solventes e aditivos, capacidade

frasco 42 ml.

291372 Unidade 

228

Tinta para carimbo, cor preta, componentes base

d´água, corante, solventes e aditivos, capacidade

frasco 42 ml.

291372 Caixa com 12 unidades

229

Transparência retroprojetor, material acetato,

aplicação impressora laser, características

adicionais com tarja, formato 420 x 594, tipo A4.

278825 Caixa com 50 folhas

230

Transparência retroprojetor, material acetato,

aplicação impressora laser, características

adicionais com tarja, formato 420 x 594, tipo A4.

278825 Caixa com 100 folhas

1916 Pilha, tamanho média, tipo comum, modelo c. 236151 Embalagem com 6 unidades

3194

caixa, material papelão microondulado 

plastificado, tipo caixa organizadora, 

comprimento 500, largura 360, altura 210, 

características adicionais com tampa, puxadores 

plásticos

396355

UNIDADE 

3195 Pasta plástica para guardar documento ou 

arquivo com presilha romeu e julieta. 138282

UNIDADE 
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3196
Pasta congresso em cartão Kraft, com dois bolsos 

internos. 138282
UNIDADE 

3197 Pasta congresso em polipropileno, com dois 

bolsos internos. 138282

UNIDADE 

3198

Pasta L em plástico resistente, tamanho Ofício, 

chapa Transparente,  cor fumê, que não adere ao 

impresso. Corte em meia lua na borda para 

facilitar manuseio. Material leve, atóxico. 138282

PACOTE COM 10

3199
Bloco para anotação Com pauta 50 folhas

Serrilhado. 94897
UNIDADE 

3200
 pincel marcador permanente cd, material 

plástico, cor tinta preta, características adicionais 

tinta à base de álcool, ponta chanfrada 364609

UNIDADE 

3201

suporte para livro, material ferro, tratamento 

superficial anti-ferrugem, acabamento superficial 

pintura eletrostática em epóxi, altura 232, 

comprimento 165, largura 99, cor preta 237534

UNIDADE 


