
 

  

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Caderno brochura costurado 1/4 com 48 folhas - formato: 140x200mm capa e contracapa 
com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 ), revestido 
em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo 
costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do 
fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da 
ABNT.  Marca modelo e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do 
produto. 

Caderno brochura costurado 1/4 com 96 folhas - formato: 140x200mm capa e contracapa 
com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 ), revestido 
em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo 
costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais, contra capa com dados do 
fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da 
ABNT.  Marca modelo e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do 
produto. 

Caderno brochurão costurado com 96 folhas - formato: 200x275mm capa e contracapa 
com aplicação BOPP brilho, capa e contra capa com papelão 1.3mm (780gm2 ), revestido 
em papel couchê 115gm2 – impresso em off set espelho em papel AP 120gm3, miolo 
costurado com costura central, folhas internas em papel de 63 gm2 com pautas e 
margens, capa interna com dados pessoais e semestrais,  contra capa com dados do 
fabricante, formato, numero de folhas e gramaturas, material de acordo com normas da 
ABNT.  Marca e procedência. Marca e procedência. Apresentar amostra do produto. 
Caderno universitário espiral, com Capa cartonado, contendo  200  folhas, 10x1, com 
separatório AP 70 gr,   formato  200  mm  x  275  mm, Miolo  63  g/m2 ,  produzido  à partir  
de  composição  fibrosa  100% de madeira de reflorestamento com  pautas  azuis, 

margem  capa  em  cartão  mínimo  240 g/m2, espiral de nylon, capa interna com dados 
pessoais e semestrais,  contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e 
gramaturas, material de acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência. Marca e 
procedência. Apresentar amostra do produto. 
Caderno  de  caligrafia  40  folhas,  capa  cartão duplex 275 grs, formato mínimo 200 
mm x 275 mm, miolo 56g/m², produzido a partir de composição fibrosa 100%  
madeira de reflorestamento  Deverá conter no verso de sua capa, código de barras, 
quantidade de folhas, telefone do SAC, e dados de identificação do fabricante. capa e 
contra capa em papel cartão duplex, gramatura mínima 275 g/m², acabamento em 
espiral composto de arame estanhado de 0,80 mm e acabamento coil-loop. O material 
deverá estar de acordo com a norma da ABNT. Marca, modelo e procedência. 
Apresentar amostra do produto ofertado. 

Caderno de desenho flexível espiral com 48 folhas - formato: 275 x 200 mm - capa e 
contra capa em papel duplex 280gm²  impressão em 04 cores, capa e contra capa com 



 

  

aplicação de verniz brilho, espiral galvanizado 0,90 mm, folhas internas em papel de 63 
gm2. Sem seda. Contra capa com dados do fabricante, formato, numero de folhas e 
gramaturas Material de acordo com normas da ABNT.  Marca e procedência. Apresentar 
amostra do produto. 
Caderno de cartografia espiral contendo 48 folhas, produzido à partir  de  composição  
fibrosa  100% de madeira de reflorestamento capa em cartão de no mínimo  180 g/m2 
com espiral galvanizado.Fabricante, procedência e marca Apresentar amostra do produto. 

Papel xerográfico branco, modelo A4 (75 G), alcalino 75 g/m², cor branco, (ultra branco), 
com 100% de celulose de eucalipto, para impressora a laser, (sem soltar resíduos que 
possa acumular na impressora), para uso profissional, com superfície de alta resistência, 
inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície 
homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, 
imprimir e reproduzir, cx c/ 10 resma composta de 500 folhas, de 210 mm x 297 mm, em 
embalagem POP. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Papel almaço com pauta e margem, sendo as pautqas na cor azul, no formato de 412 
mmx300mm, - 56 Gr,co tolerância de (+ou-) 5% com o nome do fabricante estampado no 
produto acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. Constar 
na embalagem: formato, código e barras, telefone do sac. e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e marca. Apresentar amostra do produto.   

Envelope saco kraft, formato 229 x 324mm 80gr. Cx. c/ 250 uni. gramatura e nome do 
fabricante estampado na cx. Marca:  Fabricante, procedência e Marca. Apresentar 
amostra do produto.  

Envelope plástico virgem  oficio 04 furos 15 micras, medindo 216 mm x 3360 
acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta contendo 500 unidades. 
Deverá constar na embalagem: marca código de barras, medidas, modo de conservação, 
simbologia de material frágil e dados de identificação do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Papel Color Set, medindo 48 x 66 cm, Gramatura 120 m2,  pct contendo 20 fls nas cores a 
ser definida pela educação. Deverá Constar na embalagem:  marca, Medida, gramatura, 
Quantidade  de   folhas, Telefone, email e CNPJ do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra do produto.  

Papel dobradura med. 48x66cm pct. c/ 100 fls. Cores a ser definida pela educação. 
Devera constar na embalagem medida, SAC e CNPJ do fabricante. Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Papel Verge nas cores: branco, creme, azul e salmão, pesando 80 gramas, formato A4, 
medindo 21,0 cm x 29,7 cm. Acondicionado em pasta de cartonada com fecho, contendo 
100 folhas. Deverá conter rótulo com informações do fabricante, código de barras, 
dimensões e marca e procedência. Apresentar amostra do produto. 

Pasta com aba e elástico Medindo  22,5 cm  x  34  cm,  cartão  320 G/m² laminado com 
polietileno 10 g/m², Elástico  transpassado  em  ilhoses Metálicos  e  abas  internas  com  
no Mínimo  5,5  cm  de  largura e abas internas.  A  marca Deverá  ser  impressa  na  
pasta com dados  de Identificação do fabricante.  Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto. 

Caixa para arquivo morto, em papelão pardo, medindo aproximadamente: comprimento 
36,5 cm x altura 24,5 cm x lombada 14 cm, embalado com fitilhos contendo 25 
unidades. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão do 



 

  

ano, setor, departamento, ref., período, numeração, conservação, elaborado e visto. 
Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Papel pardo Kraft natural, bobina medindo aproximadamente 90cm x 200 m com 
gramatura de 80 g/m², com etiqueta seladora contendo marca, medidas, gramatura e 
dados de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em 
embalagem plástica transparente lacrada e selada eletronicamente. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Pasta arquivo registrador de az ofício lombo largo, 34,5x28,5x7,3cm, cartão maciço de 
alta qualidade, etiqueta dupla face na lombada, revestimento interno e externo com PP 
da mesma cor, olhal niquelado, rados com travamento perfeito, ferragem niquelada de 
alta precisão auto montável  e barra de contenção de papéis em inox resistente  
Constar no produto ou etiqueta a marca, código de barras e fabricante. Marca, modelo 
e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Pasta polionda com aba e elástico. Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 
Pasta suspensa marmorizada completa, medindo aproximadamente 361 mm de 
largura x 240 mm de altura, gramatura 200 g, espessura 0,27 mm, pesando 0,05 kg. 
Cada pasta deverá vir acompanhada de um visor, uma etiqueta, um grampo plástico 
e duas hastes plásticas, medindo aproximadamente 406 mm de comprimento, sendo 
que os mesmos deverão ser embalados em saco plástico transparente devidamente 
lacrado. Constar no corpo da pasta: código de barras, descrição do produto e dados 
de identificação do fabricante. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de 
papelão resistente, contendo 50 unidades, com as seguintes informações impressas: 
Código de barras, quantidade, marca, telefone do SAC, código do produto e dados de 
identificação do fabricante. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do 
produto ofertado. 
Apontador de lápis, formato ergonômico retangular, lamina em aço carbono temperado de 
alta resistência, reservatório para resíduo, devera contar no corpo do produto o nome do 
fabricante, selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto.  

 Borracha escolar - branca, macia, 40.  O produto Deverá  ser  atóxico.  Composição: 
Borracha natural, borracha  Sintética,  cargas,  óleo  mineral Acelerador  e  essência. Com 
selo do Inmetro e prazo de validade impressos na caixa. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto. 

Caneta Hidrocor  (Hidrográfica) 12 cores, corpo resistente, tampa oitavada para encaixe 
antiasfixiante, Composição: ponta media e macia confeccionado em poliéster de 02 mm 
de diâmetro, resinas plásticas, tinta a base de corantes orgânicos e água, produto lavável.  
Medida mínima das canetas: 140 mm a 145 mm, peso liquido min. 90gr.  Embalada em 
estojo de PVC transparente, selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto.  

Canetas esferográficas AZUL , resina termoplásticas, tinta a base de corantes  orgânicos 
e solventes, ponta de latão e esfera de tugustênio de 01mm (atóxica) cilindro transparente 
com furação, tampa  anti – asfixiante na cor da tinta com certificado INMETRO NBR 
11786/03 segurança de brinquedos.Fabricante, procedência e marca. Apresentar amostra 
do produto. 

Caneta marca texto na cor amarelo, ponta grossa medindo 5 mm de comprimento, corpo 
medindo 140 mm de comprimento e tampa abre e fecha com trava dificultando o 
manuseio por crianças, possuir em seu corpo marca e código de barras, acondicionado 



 

  

em caixa de papelão com visor facilitando a visualização do produto.  Deverá o produto 
ser multiuso, a base de água e possuir secagem rápida. Constar na embalagem: marca, 
código de barras, validade, origem, simbologia de produto não recomendável para 
crianças menores de 3 anos, selo do Inmetro conforme NBR 15236/03 e dados de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto. 

Caneta marcador  para  CD,  na cor  a ser definida pelo setor da Educação,  seu  traçado  
deverá  ter  1  mm  de  largura  com  precisão  e secagem rápida, tampa  com  haste para 
fixação em bolso, em seu corpo deverá  conter  marca,  código  de barras  e  cor. 
Composição: resinas Termoplásticas,  tinta  à  base  de álcool,  solventes,  pigmentos  e 
aditivos.  Acondicionado  em  caixa  Contendo  12  unidades  constando, Marca,  dados  
de  identificação  do produto,  indicações  de armazenamento,  validade.  Fabricante, 
procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Cola líquida branca escolar, tubo com no mínimo 35 gr, não tóxica, lavável, contendo 
acetato de polivinila e bico dosador - com data de validade, nome do responsável químico 
e seu CRQ na embalagem,  selo do Inmetro no tubo. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto.  

Cola em bastão – tubo com 20 gramas, Composição: produto sem solvente, atóxico, 
resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e selo do Inmetro 
impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Cola em bastão – tubo com 40 gramas, Composição: produto sem solvente, atóxico, 
resina sintética, glicerina, água e conservantes. Prazo de validade e selo do Inmetro 
impressa em cada tubo. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com 
tampa de rosca e pincel aplicador em forma de esponja embutido embalados em caixa de 
papelão contendo 12 unidades. Indicado para erros de escrita e datilográfica. o produto 
deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. Composição: resina acrílica, pigmentos, 
conservantes e água deionizada, constar na embalagem: marca código de barras, 
validade.  Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Corretivo fita, produto medindo 5 mm x 5 cm, acondicionado em embalagem plástico 
embalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para erros de escrita e 
datilográfica. o produto deverá ser a base de água e não tóxico. Composição: resina 
poliéster e água, constar na embalagem: marca código de barras, numero de lote e 
validade.produto não tóxico.  Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto 

CD-R. Capacidade de gravação de 700mb/80min., velocidade de gravação de 12x, 
superfície lisa com logomarca, cor da mídia em cinza/ prata, em embalagem: tipo tubo c/ 
100 uni. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Clips para papéis, número 0 em arame galvanizado,  acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame 
de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca 
quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto.  

Clips para papéis, número 2/0 em arame galvanizado,  acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame 
de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca 



 

  

quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto 

Clips para papéis, número 3/0 em arame galvanizado,  acondicionado em saco plástico 
transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame 
de aço revestido. Constar na embalagem: código de barras, prazo de validade, marca 
quantidade, dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto. 

DVD - R, mídia para  armazenamento de  dados, músicas,  imagens,  filmes  e vídeos,  
sendo  ideal  para  gravação, regravação  e  reprodução  com velocidade  de  até  4  x,  
com Capacidade para gravação de até 4.7 Gb/120  minutos,  Acondicionado  em tubo com 
25 unids.    Devidamente  lacrada  com Plástico  filme,  contendo  dados  de Identificação  
do  fabricante,  código De barras, capacidade. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto. 

Espátula de Inox com cava e ponta arredondada, indicado para extração de grampos. O 
produto devera vir embalado individualmente, contando na sua embalagem o nome do 
fabricante com sua especificação. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra 
do produto. 

Fita adesiva cristal, medindo 50 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, contendo 
etiqueta externa informando a metragem no início do rolo,  enrolada em círculo de papelão 
resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Composição: filme 
de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel.  Deverá constar na embalagem: 
marca, validade, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Fita adesiva PP, medindo 12 mm x 50 m, produzida em filme de 25 micras, contendo 
etiqueta externa informando a metragem no início do rolo, enrolada em círculo de papelão 
resistente com marca, metragem, validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de 
cartazes, decorações de mesas, fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Composição: filme 
de polipropileno, resinas sintéticas, tubete de papel.  Deverá constar na embalagem: 
marca, validade, código de barras,   medida, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Fita crepe, medindo 18 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada para 
mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. 
Em seu corpo constar dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões. 
Composição: papel crepado, tratado com resinas, adesivo de borracha e tubete de papel. 
Deverá ser acondicionada em plástico transparente com 6 rolos, contendo dados de 
identificação do fabricante e código de barras. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto.  

Fita dupla face em polipropileno, de fácil aderência, medindo 19 mm x 30 m, sendo a parte 
externa de cor natural e interna transparente contendo etiqueta fixada informando a 
metragem do produto, enrolada em círculo de papelão resistente com marca, metragem, 
validade e CNPJ do fabricante, utilizada para fixação de cartazes, decorações de mesas, 
fechamento de envelopes, etc. O produto deverá vir acondicionado em embalagem 
plástica transparente contendo 05 rolos. Constar na embalagem: marca código de barras, 



 

  

medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. Fabricante, procedência e 
Marca. Apresentar amostra do produto. 

Grampo para grampeador 26/6, cx com 5.000 unids,  acondicionado em caixa de papelão 
com abertura nas laterais. O produto deverá ser, fabricado com arame de aço galvanizado 
e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca código de barras, armazenamento, 
prazo de validade e dados de identificação do fabricante. Apresentar amostra do produto 
ofertado. Marca e procedência e fabricante. 

Grampeador uso domestico, produto com lâmina de segurança, dispositivo de trava e 
duas posições para fixação, grampo 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. 
Dimensão da base 13,5 cm. O produto deverá ser acondicionado individualmente em saco 
plástico e embalado individualmente em caixa com dados de identificação do fabricante ou 
distribuidor, marca, dados do produto, código de barras e procedência. Garantia de 01 ano 
contra defeito de fabricação. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto.   

Giz de cera, grosso, cores variadas, vivas e intensas, atóxico, que não mancha as mãos, 
não esfarela. Composição: ceras, pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, 
medidas aproximada 9 cm (altura) x 7,5mm(diâmetro) peso líquido mínimo de 132 gramas, 
embalagem:  contendo 12 cores diversas, ou mais, cada estojo deverá constar na 
embalagem impressa (produto não tóxico, produto não perecível e selo do INMETRO). 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Lápis de cor inteiro, cx. c/ 12 unids. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por 
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossa e macia de 3,3 mm(medida mínima) 
ceras com formatos triangular, medindo 175 mm apontado,fabricado com pigmentos de 
alta qualidade que proporcionam melhor cobertura,  Indicação  de  que  o  produto  não  é 
recomendável  para  crianças Menores  de  3  anos, selo do INMETRO estampado na 
embalagem . Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Lápis preto, nº 02-B, com grafite macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com 
exclusivo processo de colagem da mina, que proporciona maior resistência a quebra, 
traço escuro de alta apagabilidade, medidas do lápis apontado com tamanho de 17,5 
centímetros, confeccionado com 100% madeira, c/ grafite mais grosso de 3,3mm, 
composição: grafite, madeira e material cerâmico, nome e marca e código de barra do 
fabricante no cilindro. Selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar 
amostra do produto.  

Pincel para quadro branco recarregável, ponta média redonda, corpo medindo 
aproximadamente 130 mm de comprimento com código de barras, marca e dados de 
identificação impresso,  tampa de alto encaixe com ranhuras, tinta á base de álcool, não 
tóxica. composição: resinas termoplásticas, tinta á base de solvente e, ponta de poliéster.  
o produto em cx de papelão contendo 12 unidades. Cores: azul, e preto. sendo 40 cx cada 
cor, constar no produto código de barras, validade, origem, marca e dados de identificação 
do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto. 

Recarga para pincel de quadro branco, nas cores azul (550 unid), preto (500 unid.) e 
vermelho (150 unid.) frasco contendo 5ml composto por resina termoplásticas, tendo sua 
tinta a base de álcool, pigmentos, resina solventes e aditivos. o produto deva constar em 
sua embalagem explicação de  como efetuar a  recarga, nome do fabricante e o nº do sac. 
Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do produto.  

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com espessura de 7.4 mm, medindo 300 mm  



 

  

de  comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  transparente contendo  1  kg.  O  
produto  deverá ser  utilizado  somente  em  pistola. constar  na  embalagem:  código  de 
barras,  marca,  medidas,  validade, Origem,  peso, selo do INMETRO e  dados  de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto. 

Refil  de  cola  silicone 100% transparente,  com espessura de 10.4 mm, medindo 300 mm  
de  comprimento,  acondicionado em  pacote  plástico  transparente contendo  1  kg.  O  
produto  deverá ser  utilizado  somente  em  pistola. constar  na  embalagem:  código  de 
barras,  marca,  medidas,  validade, Origem,  peso, selo do INMETRO e  dados  de 
identificação do fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra do 
produto. 

Régua plástica: 30 cm, contendo em sua base escala com transmitância transparente 
natural Constar na embalagem nome do Fabricante, procedência CNPJ e marca. 
Apresentar amostra do produto. 

Tesoura escolar - ponta arredondada: cabo 100 % polipropileno e lamina de corte 
produzido em aço inoxidável, espessura mínima de chapa 1,2 mm de grande resistência. A 
tesoura deverá possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de fabrica.  As laminas 
devem ser  fixadas por meio de metal que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, 
sem folgas e sem prejuízo de sua função. O produto conter em sua embalagem símbolo 
para menor de 04 anos, telefone do Sac, marca e procedência além de todas as 
informações exigidas.  Apresentar amostra do produto. 
Tinta Guache escolar, cx c/ 06 cores definida  produto, lavável, cores vivas e miscíveis, 
em frascos inquebráveis com tampa de rosca. Composição: água, resina, carga mineral 
inerte, corante não tóxicos e conservantes, fabricação nacional, data de validade e selo do 
INMETRO expressa na embalagem,  embalagem de 30 ml nas cores: amarelo, vermelho, 
verde, azul, preto e branco. nome do responsável químico e seu CRQ na embalagem,  
selo do Inmetro no tubo.Marca:  O vencedor deverá apresentar no prazo de 02 (dois) dias 
úteis laudo microbiológico e laudo de toxicidade oral, aguda emitido por laboratório 
credenciado pela ANVISA e acreditado pelo INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. 
Apresentar amostra do produto.  

Cola branca embalagem de 01 KG atóxica, lavável adesivo à base de PVA para trabalhos 
escolares, com selo do INMETRO. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar amostra 
do produto. 

Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo 
aproximadamente 230 metros e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser 
embalado em plástico transparente contendo 02 rolos. Em sua embalagem deverá 
constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, 
modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo 
aproximadamente 330 metros, pesando no mínimo 400 gramas. O produto deverá ser 
embalado em plástico transparente  individualmente. Em sua embalagem deverá 
constar código de barras, marca, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo 
aproximadamente 1.000 metros, pesando no mínimo 980 gramas. O produto deverá ser 
embalado em plástico transparente  individualmente. Em sua embalagem deverá 



 

  

constar código de barras, marca, metragem e CNPJ do fabricante. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a 
base de bateria ou pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de 
sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático ou tecla off. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Compasso escolar: corpo todo em metal, com medidas aproximadas de 11 cm, 03 pino 
de movimentação, ponteira tira linha, com abertura de aproximadamente 180º, 
acompanha tubo com mina extra, caixa individual em acrílica. Marca, modelo e 
procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 16 GB de memória, com 
proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do 
produto ofertado. 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 4 GB de memória, com 
proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do 
produto ofertado. 

Dispositivo de armazenamento móvel, com capacidade para 8 GB de memória, com 
proteção no seu dispositivo. Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do 
produto ofertado. 

Massa de modelar com 06 cores sortidas. Acondicionada em embalagem de papelão. 
Composição: ceras, pigmentos e cargas.  Totalmente atóxico que não endurece 
esfarela e não manche as mãos. Deverá constar na embalagem: composição do 
produto, dados do fabricante e selo do INMETRO. Marca e procedência. Apresentar 
junto com as amostras laudo de toxicologia emitido por laboratório credenciado pela 
ANVISA e pelo Inmetro.     

Papel adesivo transparente 450 mm x 25 m. Deverá seguir as seguintes 
especificações: adesivo acrílico 20 g. Liner base: couchê 85 g/m² x frontal fosco: 70 
g/m² x gramatura total 175 g/m². Acondicionada em caixa de papelão com 06 rolos.  
Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto ofertado. 

Perfurador metálico com capacidade para perfurar 40 folhas, composto por lixeira 
com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para 
a remoção de resíduos, apoio anatômico emborrachado e escala removível. Deverá 
constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. O produto deverá 
ser acondicionado individualmente em saco plástico e reembalado em caixa unitária 
com dados de identificação do fabricante ou distribuidor, marca, dados  do produto, 
código de barras, Marca, modelo e procedência. Apresentar amostra do produto 
ofertado. 
Pistola para cola quente, bi-volt,  13 Watts, 127 volts  ponta  com  isolante Térmico  
medindo  2  cm,  gatilho  de acionamento  com  aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal 
de 4 cm x 4 cm, reabastecedor  com  visor  para bastões  de  7.5  mm,  fio  e  tomada 
certificadas pelo  Inmetro medindo  2 mm  x  0,5  mm,  acondicionado individualmente  em  
Blister  plástico. Indicado para projetos  artísticos,  flores artificiais,  artigos  de madeira,  
selagem de  caixa  de papelão, papéis, plásticos, cerâmicas metais.  Constar  na 
embalagem:  código  de  barras, Instruções  de  uso,  origem,  validade e  dados  de  
identificação  do  distribuidor ou Fabricante. Fabricante, procedência e Marca. Apresentar 
amostra do produto 

 



 

  

 


