
MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE 

ITEM PRODUTO UNIDADE QTD REFER. 

1 
Alfinete mapa, material aço, material cabeça plástico, formato 
cabeça redondo, cor variada, caixa com no mínimo 25 unidades CAIXA 15 6,1500 

2 

Adesivo instantâneo nº 2 media viscosidade 20g- unidade para 
EVA UNIDADE 20 8,2625 

3 Algodão branco em bolas, embalagem de 200 gr PACOTE 2 7,4700 

4 Algodão colorido em bolas embalagem de 200gr PACOTE 2 8,5167 

5 
Anilina (azul, amarelo, vermelho, rosa) três unidades de cada 
cor UNIDADE 12 5,6675 

6 

Apontador lápis, material metal, tipo escolar, cor variada, 
quantidade furos 1,  
características adicionais sem depósito, lâmina aço temperado 
inclinada, caixa com 12 unidades CAIXA 3 32,3233 

7 Argila marrom 1 KG UNIDADE 10 3,5333 

8 Arquivo morto compacto papelão caixa UNIDADE 60 2,5900 

9 

Balões (vermelho, azul, rosa, verde, amarelo e branco) 3 
pacotes de  
cada tamanho 65 com 50 unidades PACOTE 18 7,1667 

10 

Bloco recado, material papel e adesivo acrílico reposicionável, 
cores diversas, largura 51mm, comprimento 38mm, tipo 
removível,características adicionais auto- adesivo, embalagem 
com 4 blocos com no mínimo 100 folhas PACOTE 35 6,8733 

11 

Bobina de Papel de presente, de 40 cm com aproximadamente 
5.900 kg, papel de excelente  
qualidade. Estampa de personagens. ROLO 4 58,1350 

12 
Bobina De Papel Kraft Reforçado Pardo 80gr Larg 100cm X 
100m ROLO 3 93,9060 

13 
Bobina de papel semi kraft pardo 60 cm x 160 metros para 
embrulho ROLO 4 71,4200 

14 Bola de futebol nº 5 68 cm UNIDADE 1 57,9560 

15 Bola de vôlei tamanho 65-67 cm UNIDADE 1 50,7560 

16 Bolas de isopor tam 100mm UNIDADE 4 2,5533 

17 Bolas de isopor tam 25mm UNIDADE 4 0,7350 

18 Bolas de isopor tam 50mm UNIDADE 4 1,1567 



19 

Borracha escolar - macia e suave no formato de 43 x 22 x 12 
mm . Borracha branca com formulação de alta qualidade, livre 
de  pvc (ftlatos), com excelente capacidade de apagar. Serão 
exigidos os laudos emitidos por   laboratório acreditado pelo 
inmetro, atestando a conformidade com a norma abnt nbr 
15.236:2012 (toxicologia) e abnt nbr 16.040:2012 (isenção de 
ftalatos) 
descrição tecnica:- 02 borracha escolar - macia e suave no 
formato de 43 x 22 x 12 mm . Borracha branca com formulação 
de alta qualidade, livre de  pvc (ftlatos), com excelente 
capacidade de apagar. Serão exigidos os laudos emitidos por   
laboratório acreditado pelo inmetro, atestando a conformidade 
com a norma abnt nbr 15.236:2012 (toxicologia) e abnt nbr 
16.040:2012 (isenção de ftalatos) UNIDADE 140 0,9333 

20 
Brilho brocal fino (vermelho, dourado, verde, azul, branco) 4 
unidades de cada cor 3 gramas UNIDADE 20 1,9300 

21 Cabo HDMI contendo 03 metros. UNIDADE 1 33,3380 

22 Cabo HUB USB 04 portas, extensão USB 04 UNIDADE 3 30,0050 

23 Cabo P2 estéreo para 2RCA 1,8 metros UNIDADE 1 15,2133 

24 

Caderno brochurra simples pequeno, material celulose vegetal, 
material capa papelão dura,  
apresentação, sem espiral, 96 folhas, comprimento 21 cm, 
largura 15 cm UNIDADE 90 6,2467 

25 

Caderno brochurra simples, material celulose vegetal, capa 
papelão dura, apresentação sem espiral, quantidade folhas 96, 
comprimento 28 cm, largura 20,5cm 

UNIDADE 122 9,0533 

26 

Caderno Brochurra, material celulose vegetal, capa papelão 
dura, apresentação sem espiral, quantidade de folhas 48, 
comprimento 21 cm, largura 15 cm 

UNIDADE 125 4,8917 

27 

Caderno de desenho, material celulose vegetal, material capa 
papelão dura, apresentação espiral, quantidade folhas 96, 
comprimento 28cm, largura 20cm UNIDADE 20 9,7217 

28 

Calculadora de mesa - funções básicas 12 dígitos grandes, visor 
inclinado móvel, formato  
horizontal, solar/bateria, lxaxp: 17 x 3 x 15 mm UNIDADE 4 31,0700 

29 
Caneta esferográfica ponta fina trilux azul caixa com 50 
unidades CAIXA 3 54,2550 

30 
Caneta esferográfica ponta fina trilux preta caixa com 50 
unidades CAIXA 2 54,2550 

31 
Caneta esferografica ponta fina trilux vermelha caixa com 50 
unidades CAIXA 2 54,2550 

32 

Caneta esferográfica quilométrica azul, ponta média 0,7mm não 
tóxica, corpo triangular de boa qualidade caixa com 50 unidade 

CAIXA 2 50,4225 



33 

Caneta esferográfica - cor preta , ecologicamente correta, 
produzida com mínimo de 70% de material reciclado pré-
consumo, corpo hexagonal e translucido. Tampa com respiro e 
tampão de carga em mesma cor da carga. Corpo com medida 
mínima de 143 mm de comprimento e 8 mm de diâmetro 
externo e 6 mm interno. Composição: resinas termoplásticas e 
resíduos reciclados, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, ponta média 
1.0mm. Produto certificado nbr 15.236 –Segurança do artigo 
escolar 

UNIDADE 104 1,1260 

34 

Caneta Esferográfica - Cor Vermelho, ecologicamente correta, 
produzida com mínimo de 70% de material reciclado pré-
consumo, corpo hexagonal e translucido. Tampa com respiro e 
tampão de carga em mesma cor da carga. Corpo com medida 
mínima de 143 mm de comprimento e 8 mm de diâmetro 
externo e 6 mm interno. Composição: Resinas Termoplásticas e 
resíduos reciclados, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, ponta média 
1.0mm. Produto certificado NBR 15.236 – 
Segurança do artigo escolar. UNIDADE 26 1,1260 

35 

Caneta esferográfica - cor azul, ecologicamente correta, 
produzida com mínimo de 70% de material reciclado pré-
consumo, corpo hexagonal e translucido. Tampa com respiro e 
tampão de carga em mesma cor da carga. Corpo com medida 
mínima de 143 mm de comprimento e 8 mm de diâmetro 
externo e 6 mm interno. Composição: resinas termoplásticas e 
resíduos reciclados, tinta a base de corantes orgânicos e 
solventes, ponta de latão e esfera de tungstênio, ponta média 
1.0mm. Produto certificado nbr 15.236 - Segurança do artigo 
escolar. 

UNIDADE 26 1,1260 

36 

Caneta hidrocor estojo com 12 unidades longa boa qualidade 
pontas macias e resistentes informações constantes do selo, 
conforme portaria inmetro Nº 333/2012; segurança, 
compulsório, registro 000357/2015; INNAC0061, INMETRO 

ESTOJO 20 12,5533 

37 
Caneta hidrográfica, material plástico, formato corpo cilíndrico, 
espessura escrita fina, cor carga preto, aplicação cd UNIDADE 24 4,5350 

38 
Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta chanfrada, cor  
fluorescente amarela UNIDADE 52 2,5883 

39 Caneta para CD/DVD/Blu-ray ponta fina 0,7 mm preta UNIDADE 6 5,4375 

40 Caneta para CD/DVD/Blu-ray ponta fina 0,7 mm vermelha UNIDADE 6 5,4375 

41 

Caneta retroprojetor ponta fina e ponta grossa tinta de secagem 
rápida, resistente a luz. Escreve em diversas superficies: 
madeira, metal, CD, plástico, vidro, papel e outros materiais (5 
unidades de cada) UNIDADE 10 13,6400 



42 

Caneta tinta permanente que adere em diversos tipos de 
superfície como papel,  
plástico, vidro, metal, couro, tecido e muitos outros, ponta 
media. UNIDADE 7 5,0167 

43 
Canetinha, ponta média resistente, atóxica, contendo 12 
canetinhas de cores distintas. ESTOJO 30 7,5467 

44 
Cartucho de impressora HP 951 XL alta capacidade 17 ml 
(amarelo, azul e preto) 1 de cada UNIDADE 3 108,7667 

45 Cartucho para impressora HP nº 435 A/ 436A/ 285A/ 278A UNIDADE 1 54,6667 

46 Toner impressora CE278A UNIDADE 18 54,6667 

47 Clips (tamanho nº 8/0) CAIXA 9 5,0817 

48 Clips (tamanho nº3/0) CAIXA 18 6,2233 

49 Clips 2/0 caixa com 50 unidades CAIXA 7 3,7833 

50 Clips 4/0 caixa com 50 unidades CAIXA 3 3,3375 

52 

Cola colorida, material atóxico, lavável, cores vivas e brilhantes, 
(amarela, azul, vermelho, verde, branco e preto) de 25gr  (40 
UNIDADES DE CADA) UNIDADE 240 3,3383 

53 Cola Instantânea (uso escolar) 20G UNIDADE 20 8,0200 

54 Cola para EVA (uso escolar) 90 gr UNIDADE 50 3,9383 

55 

Cola branca 40g - cola líquida escolar para colar papel, 
cartolina, cartão, etc., em frasco pet com bico aplicador 
econômico com no mínimo 40g. Composição: resina de pva e 
Água, produto atóxico, tampa com respiro. O produto deve ser 
plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas 
minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que 
Após a secagem apresente um filme transparente. 
 
 
 
 

UNIDADE 195 1,8100 

56 

Cola branca 90g - cola líquida escolar para colar papel, 
cartolina, cartão, etc., em frasco pet com bico aplicador 
econômico com no mínimo 90g. Composição: resina de pva e 
Água, produto atóxico, tampa com respiro. O produto deve ser 
plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas 
minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que 
Após a secagem apresente um filme transparente. UNIDADE 12 4,0950 

57 

Cola branca 1 Kg - cola líquida escolar para colar papel, 
cartolina, cartão, etc., em frasco pet com bico aplicador 
econômico com no mínimo 1 Kg. Composição: resina de pva e 
Água, produto atóxico, tampa com respiro. O produto deve ser 
plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas 
minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que 
Após a secagem apresente um filme transparente. UNIDADE 17 15,8300 

58 Cola, tipo glitter, cores variadas, com bico aplicador, 23 gr UNIDADE 95 2,9100 

59 Corretivo tipo fita, mínimo 4,0mmx10m UNIDADE 42 8,0200 

60 
Cortador De Isopor, em aço inoxidável , medindo 5 10 15 CM no 
modelo de Caneta UNIDADE 1 143,6550 



61 

Creme umedecedor de dedos, para manusear papéis e papel 
moeda. Composição acido graxo, glicois,  
corante e essencia 12 gramas UNIDADE 6 2,4750 

62 

Disco laser CD/R, tipo gravável, capacidade 700, tipo 
embalagem capa em acrílico,  
características adicionais  virgem, duração 80. Unitário UNIDADE 35 4,1383 

63 

Disco laser DVD/R, tipo gravável, capacidade 4.7, tipo 
embalagem capa em papel,  
características adicionais  virgem, duração120. Unitário UNIDADE 40 2,6900 

64 

Elástico de borracha. Pacote com 1000 unidades. Indicado para 
uso corporatvo ( juntar documentação,  
papéis, dinheiro, etc.) PACOTE 2 38,5000 

65 envelope médio 80g 176x250 branco  UNIDADE 180 0,7167 

66 Envelope ofício (24x34) s/ RPC UNIDADE 200 0,4250 

67 Envelope pardo (23x34) UNIDADE 70 0,4333 

68 Envelope pequeno 11.5x23 UNIDADE 50 0,2250 

69 Envelope plástico grosso 240mmX330mm sem furos UNIDADE 100 0,5620 

70 

Estilete desenho, material corpo plástico resistente, largura 
lâmina 18, tipo lâmina retrátil, tipo fixação lâmina encaixe de 
pressão UNIDADE 20 3,2400 

71 

EVA (verde bandeira, vermelho, branco, amarelo, laranja,  azul 
claro, e azul escuro, 50 unidades de cada cor) 
60cmx40cmx2mm UNIDADE 350 2,4600 

72 EVA (Preto marrom, lilas e cor de pele 40 de cada um) UNIDADE 160 2,4600 

73 

EVA com glitter marrom, preto, vermelho, prata, dourado, azul 
claro, azul escuro, verde claro, verde escuro. (6 DE CADA 
COR)60cmx40cmx2mm UNIDADE 54 6,1733 

74 EVA decorado com diversas cores 40cmx60cmx2mm UNIDADE 20 6,3283 

75 
EVA felpudo (verde , vermelho, branco, amarelo, preto, marrom, 
azul)5 unidades de cada cor. 60cmx40cmx2mm UNIDADE 35 6,1283 

76 EVA listrado com diversas cores 40cm/60cm UNIDADE 20 6,6550 

77 EVA Poá com diversas cores 40cmx60cmx2mm UNIDADE 25 6,8783 

78 EVA xadrez com diversas cores 40cmx60cmx2mm UNIDADE 20 6,4540 

79 Extrator de grampo metal UNIDADE 6 4,1500 

80 Fio para cortar isopor UNIDADE 4 4,0833 

81 
Fita adesiva, material Kraft, tipo mofasse, largura 45MM, 
comprimento 50 M , cor marrom, aplicação multiuso. UNIDADE 83 12,1533 

82 
Fita adesiva, tipo mofasse, largura 12 mm, comprimento 50, cor 
incolor, aplicação multiuso. UNIDADE 40 1,9683 



83 
Fita adesiva, tipo mofasse, largura 45 mm, comprimento 45, cor 
incolor, Aplicação multiuso UNIDADE 60 3,5060 

84 

Fita adesiva, tipo mofasse, largura 45 mm, comprimento 45, cor 
vermelho, azul e verde,  
aplicação multiuso (5 de cada cor) UNIDADE 15 4,9450 

85 
Fita mimosa de cores variadas (branca, vermelha, rosa, azul)  
18 mt de cada, 5 DE CADA ROLO 20 3,0250 

86 Folha isopor, comprimento 1, largura 0,50, espessura 20 UNIDADE 6 5,0633 

87 
Giz branco, material atóxico, embalagem com no mínimo 50 
unidades. CAIXA 5 3,4483 

88 Giz colorido, para quadro negro, caixa com 64 palitos. CAIXA 5 4,2550 

89 Giz de cera curto com 15 cores cada triangular CAIXA 20 2,4333 

90 Gizão de Cera Triangular 12 Cores CAIXA 34 4,7133 

91 Grampeador de parede galvanizado 80/10 UNIDADE 12 45,1867 

92 

Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo 
mesa, tamanho  
grampo 26/6, características adicionais alfinetar 15 folhas com 
precisão, medindo aproximadamente 20 x 4,8 x 8,5 cm UNIDADE 12 24,7467 

93 

Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial 
cobreado, tamanho 26/6,  
embalagem com 5.000 unidades. CAIXA 36 5,4033 

94 
Grampo para grampeador de parede galvanizado 80/10 caixa 
com no mínimo 3.500 unidades CAIXA 3 14,2200 

95 Grampo trilho metal CAIXA 1 16,3000 

96 
Kit Pinta Cara Pintura Facial Maquiagem Artística 05 Cores com 
50 ml UNIDADE 9 25,7125 

97 Lâminas para retroprojetor UNIDADE 15 2,2333 

98 

Lápis de cor 12 cores - atóxico, cores sortidas, com mina 
composta de pigmentos aglutinados, com polímeros atóxicos e 
aditivos. Corpo composto de polímeros atóxicos, novos e 
reciclados, revestimento com recobrimento polimérico 
pigmentado que dá cor ao lápis (cor do lápis indica cor da mina) 
e recobrimento polimérico transparente que dá brilho ao lápis, 
resistente e não quebra com facilidade, formato triangular ou 
redondo. Medidas mínimas de 175 mm x 7 mm. Produto 
certificado nbr 15.236 – segurança do artigo escolar 

CAIXA 56 8,0283 



99 

Lápis Preto nº 2 - fabricado em resina termoplástica dureza HB 
sintético, com mina de grafite em pó aglutinado, corpo 
sextavado composto de polímeros atóxicos novos e reciclados. 
Gravação pelo sistema de transferência térmica que identifica a 
marca e tipo de produto, fabricado pelo processo de extrusão 
termoplástica. Dimensões mínimas de comp. 175 mm diâmetro 
corpo 7,0 mm e diâmetro da mina 2,4 mm. Produto certificado 
NBR 15.236 – segurança do artigo escolar. UNIDADE 720 0,8680 

100 Látex 10 metros UNIDADE 16 1,6967 

101 

Massa para modelar com 12 cores - massa para fazer 
modelagem e que possa ser pintada com tintas acrílicas, pva e 
guache, estojo com 12 cores com peso mínimo de 180g, a base 
de carboidratos de cereais, água, glúten, cloreto de sódio, propil 
parabeno, aroma, aditivos e pigmentos. A massa deverá conter 
textura super macia, excelente consistência, cores vivas e 
miscíveis, que não esfarela produto atóxico que não mancha as 
mãos e pode ser reaproveitado, indicada para crianças a partir 
de 03 anos de idade. Produto certificado nbr 15.236 – 
segurança do artigo escolar. 

CAIXA 86 4,9300 

102 
Palito de picolé colorido Ponta redonda pacote com 50 unidades 
( azul, vermelho, amarelo, Verde) 06 de cada PACOTE 24 5,5767 

103 Palito p/ churrasco 3x180mm pacote com 100 palitos PACOTE 16 6,4500 

104 Papel  Canson colorido 80 g A3 com 8 cores  com 32 folhas. PACOTE 28 19,3280 

105 
Papel 5x5 com faces lisas contendo 250 folhas com 10 cores 
diferentes PACOTE 1 14,8100 

106 

Papel almaço (pacote) papel almaço com pauta e margem 56 
g/m pacote com  
400 folhas UNIDADE 3 42,3733 

107 

Papel autoadesivo, material plástico, tipo contact, motivo de 
desenhos, largura 450, comprimento 10 metros, acabamento 
superficial brilhante ROLO 10 68,4050 

108 

Papel autoadesivo, material plástico, tipo contact, incolor, 
largura 45 CM, comprimento 10 METROS 
metros, acabamento superficial brilhante UNIDADE 15 49,7650 

109 
Papel camurça 60x 40 cm pacote com 25 folhas  ( cores 
variadas) UNIDADE 5 17,6483 

110 Papel cartão 48x66 vermelho. UNIDADE 25 1,5340 

111 Papel cartão 48x66, amarelo. UNIDADE 25 1,5340 

112 Papel cartão 48x66, azul, UNIDADE 5 1,5340 

113 Papel cartão 48x66, branco. UNIDADE 5 1,5340 

114 Papel cartão 48x66, rosa. UNIDADE 5 1,5340 

115 Papel cartão 48x66, verde. UNIDADE 5 1,5340 

116 

Papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 190, 
comprimento 66cm, largura 50cm na cor branca. 

UNIDADE 60 0,8967 



117 

Papel cartolina, material celulose vegetal, gramatura 190, cores 
diversas, comprimento 66cm, largura 50cm na cores azul, 
verde, e amarelo. (10 de cada) UNIDADE 30 0,8867 

118 
Papel celofane  Medidas: 70cm x 89cm Cores 
disponíveis: verde, amarelo, azul e vermelho. (5 de cada) UNIDADE 20 1,4983 

119 
Papel Color Set Dimensão: A4 (210x297mm). Gramatura: 115g, 
cor  rosa UNIDADE 5 5,9440 

120 
Papel Color Set Dimensão: A4 (210x297mm). Gramatura: 115g, 
cor amarelo, PACOTE 5 5,9440 

121 
Papel Color Set Dimensão: A4 (210x297mm). Gramatura: 115g, 
cor vermelho PACOTE 5 5,9440 

122 

Papel crepom Medidas: 48cm x 2M! (verde bandeira, vermelho, 
amarelo, rosa, azul, branco, 
 laranja, lilás, marrom 10 de cada cor) UNIDADE 90 0,9900 

123 
Papel de Seda Tamanho: 48cm x 60cm. Conteúdo: Embalagem 
com 5 unidades.  Cores variáveis PACOTE 20 7,8900 

124 

Papel fotográfico 180 gramas 210mmx297mm a prova d´agua 
pacote com  
50 folhas UNIDADE 34 24,4250 

125 Papel laminado, cores diversas, comprimento 60, largura 48 UNIDADE 20 7,0283 

126 

Papel oficio A3 laser para copiadora/ impressora/offset/fax/ 
colorido alcalino 75gm² 297mm x 420mm pacote com 500 
folhas. PACOTE 7 37,2220 

127 

Papel oficio A4 laser para copiadora/ impressora/offset/fax/ 
colorido alcalino  
75gm² 210mmx297mm pacote com 100 folhas. PACOTE 10 6,2300 

128 
Papel oficio A4 laser para copiadora/ impressora/offset/fax/ extra 
branco alcalino 75gm² 210mmx297mm pacote com 500 folhas  PACOTE 580 18,4700 

129 

Papel sulfite 40, comprimento 297, largura 210, cor branca, 
embalagem  
com 50 unidades PACOTE 8 7,7017 

130 
Papel sulfite 60, comprimento 297, largura 210, colorido, 
embalagem com 50 unidades (no pedido será informado a cor) PACOTE 25 16,0380 

131 
Papel sulfite 60, comprimento 297, largura 210, cor branca, 
embalagem com 50 unidades PACOTE 98 9,1950 

132 

Papel sulfite A3 laser para copiadora/ impressora/offset/fax/ 
colorido alcalino 75gm² 297mm x 420mm pacote com 500 
folhas. PACOTE 5 52,3233 

133 

Pasta Aba Elástico Soft Polibra Descrição: Cor: cristal; Aba 
Elástica; 
Lombo: 18mm; Formato: ofício.Dimensão:245x18x335 mm UNIDADE 50 3,5033 

134 

Pasta arquivo, material cartão marmorizado, tipo suspensa 
pendular, largura 235, altura 375, cor parda, características 
adicionais haste de metal, aplicação arquivo de documento. UNIDADE 150 3,8883 



135 

Pasta AZ lombo 75 mm 

UNIDADE 25 18,1375 

136 Pasta em L A4 transparente espessura 0,016mm UNIDADE 30 3,5750 

137 

Pasta em polipropileno resistente com canaleta e lombada 
triangular. Possui vinco lateral onde proporciona o encaixe 
perfeito da canaleta e permite com que ela não escorregue no 
momento da fixação das folhas. Ideal para apresentação de 
projetos e arquivos em geral. tatamnho 223*310mm UNIDADE 50 10,2300 

138 Pasta sanfonada com 32 divisórias UNIDADE 1 21,9500 

139 
Pastas Aba Elástico Ofício Lombo 4cm Line 40mm Medida: 335 
x 40 x 235 Gramatura: Espessura: 0,5 Peso Líq.: 0,102 UNIDADE 40 4,0250 

140 Pen drive de 4 Gb UNIDADE 7 34,4867 

141 Pen drive de 8Gb UNIDADE 11 34,4867 

142 

Percevejo, material metal, tratamento superficial lato nado, 
tamanho 12, embalagem com  
100 unidades. CAIXA 10 3,2550 

143 Pilha A23 12v Para Controle De Portão Eletrônico UNIDADE 8 6,3620 

144 Pilha alcalina 9V para microfone (quadrada) UNIDADE 10 9,9400 

145 

Pilha palito p/ ar condicionado Pilha, tamanho pequena, modelo 
aaa, sistema eletroquímico  
alcalino, tensão nominal 1,5, embalagem com 04 unidades. CARTELA 6 5,4020 

146 

Pilha, tamanho pequena, modelo aa, embalagem com 04 
unidades,  
tipo recarregável. CARTELA 10 4,4700 

147 
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga 
recarregável, cor tinta azul ponta chanfrada 6.0 mm UNIDADE 19 3,9567 

148 
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga  
recarregável, cor tinta preto ponta chanfrada 6.0 mm UNIDADE 19 3,9567 

149 
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo  
carga recarregável, cor tinta verde ponta chanfrada 6.0 mm UNIDADE 19 3,9567 

150 
Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga 
recarregável, cor tinta vermelha. ponta chanfrada 6.0 mm UNIDADE 19 3,9567 

151 

Pincel escolar chato n° 12 com virola de 
alumínio, cerdas brancas, cabo de madeira, arredondado,  
para atividades escolares. As cerdas deverão ser 
fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente 
durante o manuseio. 

UNIDADE 5 3,4200 



152 

Pincel escolar chato n° 16 com virola de 
alumínio, cerdas brancas, cabo de madeira, arredondado,  
para atividades escolares. As cerdas deverão ser 
fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente 
durante o manuseio. UNIDADE 5 

4,4983 

153 

Pincel escolar chato nº 08 com virola de 
alumínio, cerdas brancas, cabo de madeira, arredondado,  
para atividades escolares. As cerdas deverão ser 
fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente 
durante o manuseio. UNIDADE 20 

3,2567 

154 

Pincel escolar chato nº 18 com virola de alumínio, cerdas 
brancas, cabo de madeira, arredondado, para atividades 
escolares. As cerdas deverão ser fixadas firmemente de forma 
que não se desprendam facilmente durante o manuseio. 

UNIDADE 25 

4,8217 

155 

Pincel escolar chato nº 20 com virola de alumínio, cerdas 
brancas,  
cabo de madeira, arredondado, para atividades escolares. As 
cerdas  
deverão ser fixadas firmemente de forma que não se 
desprendam  
facilmente durante o manuseio. 

UNIDADE 20 

5,9600 

156 

Pincel para quadro branco, cores intensas, fácil apagabilidade, 
ponta redonda, pode ser usada em quadros brancos, vidros, e 
superfícies não porosas, cores (azul, preto, vermelho e verde) 
03 de cada cor ponta chanfrada 6.0 mm 

UNIDADE 12 

7,2933 

157 
Pistola aplicadora, tensão alimentação 110/220, potência 11-30, 
aplicação colagem, compatível bastão silicone de 7mm 

UNIDADE 15 

21,2633 

158 
Pistola aplicadora, tensão alimentação 110/220, potência 16-65, 
aplicação colagem, compatível bastão silicone de 11mm 

UNIDADE 11 

27,8660 

159 
Pó glitter ( dourado, vermelho, prata, azul, verde e rosa )08 
unidades de cada. 3 gramas 

UNIDADE 48 

1,0383 

160 Porta caneta acrílico UNIDADE 1 9,8000 

161 
Pratos descartáveis papel ( pequenos, médios e grandes) 20 de 
cada 

UNIDADE 60 
5,4550 

162 Prendedor de roupa PACOTE 2 2,9767 

163 
Refil cola quente (grossa) bastão silicone de 11mm pacote com 
1 kg 

PACOTE 10 
27,3340 

164 
Refil cola quente (pequena)bastão silicone de 7mm pacote com 
1 kg 

PACOTE 7 
28,1425 



165 
Refil reabastecedor para pincel tinta líquida a base de álcool, 
cor vermelho para quadro de vidro contendo 2 ml 

UNIDADE 8 

5,5120 

166 

Refil reabastecedor para pincel tinta líquida a base de álcool, 
cores preto para  
quadro de vidro 2 ml 

UNIDADE 8 

5,5120 

167 

Refil reabastecedor para pincel tinta líquida a base de álcool, 
cor,  
azul para quadro de vidro. Contendo 2 ml 

UNIDADE 8 

5,5120 

168 

 
Régua escolar 30 cm - régua plástica de 30 cm produzida a 
partir de pet reciclado pós-consumo, , espessura mínima de 2 
mm, resistente e demarcada milimetricamente de forma clara e 
precisa. Produto certificado nbr 15.236 – segurança do artigo 
escolar. A comprovação do material “pet” deverá ser feita 
através da apresentação de laudo que comprovem que o item é 
confeccionado com material pet-pcr, reciclado pós-consumo e 
ainda  que comprove que os materiais utilizados para impressão 
não são tóxicos e não apresentarão risco à saúde das crianças. 
A comprovação poderá ser feita também por certificação do 
fabricante dos materiais químicos ou laudos de ensaios 
laboratoriais. 

UNIDADE 64 

1,9700 

169 Saco plástico Formato Ofício  4 furos 0,15mm  UNIDADE 1250 0,4500 

170 Spray multiuso  400 ml para arte decoração e reparos  amarelo UNIDADE 5 19,7650 

172 Spray multiuso  400 ml para arte decoração e reparos  dourado UNIDADE 5 19,4933 

173 Spray multiuso  400 ml para arte decoração e reparos  prata UNIDADE 5 19,6200 

174 Spray multiuso  400 ml para arte decoração e reparos  vermelho UNIDADE 5 19,4933 

175 Spray multiuso  400 ml para arte decoração e reparos , verde UNIDADE 5 19,4933 

176 

Suporte p/ fita durex grand e Rolos de fitas medindo: 12x33, 
12x50, 12x65, 19x50, 19x65,  
20x50 e 25x50 (todas em mm)  Lâmina com corte a laser Base 
antiderrapante Permite acoplamento de fitas com diâmetros de 
1" e 3"  Especial para corte de fita de  
polipropileno, onde a função da lâmina é mais 
exigida Totalmente lacrado, evitando o descolamento do 
material utilizado como peso.  

UNIDADE 2 

22,0400 

177 

Tesoura Escolar Aço Inox 4 Polegadas Cores Diversas 
Comprimento: 7 mm. Largura: 80 mm. Altura: 168 mm. Lâmina 
em aço inox. Lâmina com pontas arredondadas. Lâminas 
fixadas por rebites. Cabos anatômicos de polipropileno. Pode ir 
a máquina de lavar louças. Aprovado conforme a Norma ABNT 
NBR 15236. UNIDADE 84 6,1420 

178 
Tesoura grande, material aço inoxidável, material cabo 
polipropileno, comprimento 21 UNIDADE 18 15,9800 

179 
Tinta Colorida Para Cabelo Em Spray | 120ml | C/10 unidades 
cores variadas   5cm (Diâmetro) x 15cm (Altura) UNIDADE 4 31,5000 



180 

Tinta guache, na cor amarelo, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

181 

Tinta guache, na cor azul claro, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

182 

Tinta guache, na cor branco, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml. UNIDADE 9 5,4017 

183 

Tinta guache, na cor laranja, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

184 
Tinta guache, na cor lilás, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel, apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

185 

Tinta guache, na cor marrom, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

186 

Tinta guache, na cor verde limão, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel,  
apresentação 250ml UNIDADE 9 5,4017 

187 
Tinta guache, na cor vermelha, não tóxica, solúvel em água, 
aplicação papel, apresentação 250ml UNIDADE 15 5,4017 

188 

Tinta para impressora Epson 664 70 ml amarelo, magenta, azul, 
preta ( 5 de cada cor) 

UNIDADE 20 65,1333 

189 

Tinta para impressora Epson L365 ciano T 664 220, magenta T 
664 320 e  
amarelo T 664 420. (2 DE CADA COR) UNIDADE 6 68,8700 

190 Tinta para impressora Epson L365 preto T664 120 UNIDADE 6 68,8633 

191 

TNT ( verde bandeira, amarelo, azul bebê, branco, preto, 
vermelho, rosa, roxo, laranja,  
prata, dourado, marrom 01 rolo de cada) 50 metrosx1,40metros UNIDADE 12 74,6900 

192 Toner Cartridge 283 A Black laser jet MFP M225 dw UNIDADE 6 55,6667 

193 Toner laser para impressora Laser Jet M 1132 MFP UNIDADE 7 52,6867 

194 Toner para xerocadora Kyocera TK 1147 original UNIDADE 6 84,6275 

195 Toner HP Laser Jet 1020 2612 A UNIDADE 7 52,6867 

196 Toner Laser 285 A toner UNIDADE 12 54,6667 
 

 


