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ANEXO I 
 

LOTE I – MATERIAL DE EXPEDIENTE CATMAT 
Nº ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QTD 

1 

Almofada para carimbo nº 03 em plástico de 
alta resistência, lã e tecido de retenção 
utilizam a tinta a base d`água com tinta de cor 
azul e feltro absorvente revestido com tecido 
de retenção para maior durabilidade do 
produto, medindo aproximadamente 
125x90x10mm. Prazo de validade de 12 meses 
contados a partir da data de entrega. 

Und 20 394480 

2 

Almofada para carimbo nº 03 em Plástico de 
alta resistência, lã e tecido de retenção 
utilizam tinta à base d’água com tinta de cor 
vermelha e feltro absorvente revestido com 
retenção para maior durabilidade do produto, 
medindo aproximadamente 125mm x 90mm x 
10mm. Prazo de validade de no mínimo 12 
meses contados a partir da data de entrega. 

Und 4 430045 

3 

Apagador para quadro branco com feltro 
tratado com Type e base de plástico ABS 2000 
anatômicos, encaixe do pincel, medindo 
aproximadamente 13cm x 60cm x 4cm. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 13 427366 
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4 

Apontador mecânico fixação em mesa com 
ajuste de lâmina para lápis de 8mm a 12mm 
corpo metálico com reservatório removível. 
Dimensões 9,5cm x 5,3cm altura x 6,00cm 
largura, modelo profissional na cor preta. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 8 446017 

5 

Barbante em algodão cru, n° 08, em fibra de 
100% algodão, com oito fios trançados, 
embalado em rolo com 200g e 180mm, com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Unid 5 447195 

6 

Bandeira do Brasil, confeccionada em tergal, 
bordada, dois panos, medida 0,90 x 1,28m. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 1 449994 

7 

Bandeira do Estado de Roraima, confeccionada 
em tergal, bordada, dois panos medida 0,90 x 
1,28m. Garantia mínima de 90 (noventa) dias 
contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 2 449994 

8 

Bloco auto adesivo para lembrete, tamanho 
76mm x 102mm, cores variadas, pacote c/ 04 
blocos com 100 fls. cada. Prazo de validade de 
no mínimo 12 meses a contar da entrega. 

Pct 30 447926 

9 

Bloco auto adesivo para lembrete tamanho 
38x51mm, cores variadas, contendo 100 folhas 
cada. Prazo de validade de 12 meses contados 
a partir da data de entrega. 

Pct 35 455057 

10 

Bandeja de mesa para correspondência em 
acrílico duplo e flexível na cor cristal com 
articulação metálica: dimensões aproximadas 
100mmx370mmx255mm. Garantia de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Und 3 419491 

11 

Borracha plástica com capa protetora em cores 
sortidas: azul, vermelho e amarelo, com 
pegada firme e confortável, ideal para lápis e 
lapiseira. Prazo de validade de 12 meses 
contados a partir da data de entrega. 

Und 115 428584 

12 

Caixa plástica para arquivo na cor amarela. 
Dimensões aproximadas 135x355x246mm. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 180 459412 

13 

Cartolina simples medindo aproximadamente 
50x66cm na cor branca.  Garantia mínima de 
90 dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Folha 60 412252 
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14 

Caneta marca texto possui ponta de quatro 
milímetros chanfrada, tinta de composição 
especial fluorescente a base de água, sendo 
ideal para realçar textos em papel comum. 
Jogo com 4 cores. Prazo de validade de 12 
meses contados a partir da data de entrega. 

Jogo 25 435084 

15 

Caneta hidrocor, tamanho grande ponta fina, 
estojo com 12 unidades, cores variadas, tubo 
de plástico resistente, com dados de 
identificação do produto, data de fabricação. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Estojo 4 435041 

16 

Caneta hidrocor, tamanho grande ponta 
grossa, estojo com 12 unidades, cores 
variadas, tubo de plástico resistente, com 
dados de identificação do produto, data de 
fabricação. Prazo de validade de 12 meses 
contados a partir da data de entrega. 

Estojo 4 441320 

17 

Caneta esferográfica na cor azul, escrita fina, 
esfera de tungstênio, ponteira metálica, corpo 
plástico transparente, tampa e tampinha na 
cor da tinta. caixa com 50 unidades. Prazo de 
validade indeterminado. 

Caixa 3 432223 

18 

Caneta esferográfica na cor preta, escrita fina, 
esfera de tungstênio, ponteira metálica, corpo 
plástico transparente, tampa e tampinha na 
cor da tinta. caixa com 50 unidades. Prazo de 
validade indeterminado. 

Caixa 2 432816 

19 

Caneta esferográfica azul, escrita grossa, 
resina termo plástico, corpo transparente com 
respiro, com cargo removível, não rosqueada 
com ponta de tungstênio, com esfera de 
01mm, com marca do fabricante, caixa com 50 
unidades, com identificação do produto e prazo 
de validade de no mínimo 12 meses a contar 
da entrega. 

Caixa 15 428528 

20 

Caneta esferográfica preta, escrita grossa, 
resina termo plástico, corpo transparente com 
respiro, com cargo removível, não rosqueada 
com ponta de tungstênio, com esfera de 
01mm, com marca do fabricante, caixa com 50 
unidades, com identificação do produto e prazo 
de validade de no mínimo 12 meses a contar 
da entrega. 

Caixa 5 428529 

21 

Caneta marca texto. Composição: resinas 
termoplásticas tinta a base de água corantes e 
aditivos com ponta de fibra medindo de 3 a 
5mm, cor amarela florescente. Prazo de 
validade de 12 meses contados a partir da data 
de entrega. 

Und 10 428782 
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22 
Disco CD DVD gravável (80Min/700Mb), pote 
com 25 unidades. Validade indeterminada. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 

Pote 8 380532 

23 

Clipes para papel em aço niquelado nº 2/0, 
caixa com 100 unidades. Garantia mínima de 
90 (noventa) dias contra defeitos e/ou vícios 
de fabricação. 

Caixa 35 300769 

24 
Clipes tamanhos 3/0 niquelado (cx c/50 und). 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 20 
271777 

 

25 

Clipes em aço niquelado n°4/0 – caixa com 
100 unidades. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Caixa 10 

229154 
 

26 
Clipes em aço niquelado nº 4/0, caixa com 50 
unidades. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 10 
229154 

 

27 
Clipes tamanhos 6/0 niquelado (cx c/50 und). 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 15 
228285 

 

28 
Clipes em aço niquelado n°8/0 – caixa com 25 
unidades. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 10 
226734 

 

29 
Colchete para papel nº 14, caixa com 72 
unidades. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 10 364312 

30 

Cola quente em bastão na cor branca, de 
espessura grossa com aproximadamente 30g. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Und 120 379312 

31 

Cola branca tubo 90 gramas, frasco plástico, cx 
com 12 unidades, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante e prazo de 
validade na embalagem, de 12 meses contados 
a partir da data de entrega. 

Caixa 5 435043 

32 
Corretivo líquido a base d’água, frasco 18ml, 
prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Und 70 394475 

33 

Etiqueta auto adesivo 25,4 x 66mm, cor 
amarela, caixa com 10 folhas, contendo 30 
etiquetas em cada folha. Prazo de validade de 
12 meses contados a partir da data de 
entrega. 

Caixa 2 461599 

34 

Envelope na cor branca, tamanho mínimo 
114mmx229mm com aproximadamente 90gr. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 600 459293 
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35 

Envelope pardo tamanho mínimo 240mm x 
340mm com aproximadamente 80gr. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Und 545 459337 

36 

Envelope pardo tamanho mínimo 260mm x 
360mm com aproximadamente 80gr. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Und 500 459323 

37 

Envelope pardo grande tamanho mínimo, 
410mm x 310mm, envelope para uso diversos 
tipo, são retangular em papel Kraft, cor parda, 
com aproximadamente 80gr. Garantia mínima 
de 90 (noventa) dias contra defeitos e/ou 
vícios de fabricação. 

Und 300 241269 
 

38 

Envelope plástico para mini CD, diâmetro 12 
cm, transparente. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Und 100 459366 

39 

Estilete formato anatômico tamanho grande 
com dimensões de aproximadamente 15 x 2 x 
1cm, corpo de plástico cores variadas, com 
lâmina larga de 18mm x 100mm x 5mm, com 
sistema de trava. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Und 30 445224 

40 

Extrator de grampo tipo espátula em inox, com 
dimensões aproximadamente 15cm x 2cm. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 35 429829 

41 

Fita adesiva em papel crepado, adesivo de 
borracha, medindo 50x50m. Prazo de validade 
de no mínimo 12 meses contados a partir da 
data de entrega. 

Und 20 463268 

42 
Fita durex medindo 19mm x 50mm, prazo de 
validade de 12 meses contados a partir da data 
de entrega. 

Und 50 364049 

43 

Fita dupla face com adesivo a base de solvente 
borracha e resinas sintéticas em ambos os 
lados com liner de papel siliconizado tratado, 
dimensões 19mm x 30m, rolos com 50m de 
comprimento. Prazo de validade de 12 meses 
contados a partir da data de entrega. 

Und 60 393677 

44 
Fita durex medindo 45mm x 40m. Prazo de 
validade de 12 meses contados a partir da data 
de entrega. 

Und 5 417068 

45 
Fita gomada multiuso, com adesivo a base 
d’água, dimensão 50m x 50mm, rolos com 
50m de comprimento. Prazo de validade de 12 

Und 60 356778 
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meses contados a partir da data de entrega. 

46 

Grampeador de mesa, estrutura metálica de 
alta resistência na cor preta com capacidade 
para grampear até 30 folhas 26/6. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Unid 15 438601 

47 

Grampo galvanizado para grampeador 26/6 cx. 
Com 5.000 grampos. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Caixa 30 394527 

48 

Livro de protocolo, capa dura na cor preto, 
formato 220mm x 155mm com 100 folhas. 
Garantia mínima de 90(noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 15 389781 

49 

Livro de Ata capa dura na cor preta, formato 
297mmx210mm com 200 folhas brancas 
pautadas e numeradas. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Und 10 337247 

50 

Lápis preto grafite HB2, mina ultra-resistente a 
choques, mina grafite com camada protetora, 
sem borracha. Prazo de validade 
indeterminado. 

Und 1500 416540 

51 

Papel vergê, dimensões 180g/m2, cor branco, 
tamanho A4 210 x 297mm, cx. com 50 fls. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 40 297355 

52 

Papel almaço com pauta e margem, resma 
com 400 folhas. Material celulose vegetal, 
gramatura 75g/m, comprimento aproximado 
310mm. Garantia mínima de 90 (noventa) dias 
contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Resma 100 203529 

53 

Papel cartão – casca de ovo de 180gr/m2, 
caixa com 50fls. Na cor branco. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 3 461878 

54 

Papel cartão – filiplus de 18gr/m2, caixa com 
50fls. Na cor Creme. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Caixa 3  

55 

Papel formato A4 comum, alcalino branco, 
comprimento 210mm x 297mm, 75g/m2, com 
selo ISO 9001, caixa com 10 resmas contendo 
500 folhas de papel cada resma. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 25 226606 

56 
Papel ofício II, extra-branco, 75g/m2, formato 
(216x330mm), ideal para utilização em 

Caixa 10 461860 
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impressora a laser, impressora a jato de tinta, 
fax-plano e off-set confeccionados em Bopp, 
caixa com 10 resmas. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

57 

Pasta registradora AZ lombo largo, revestida 
interna e externamente com papel de alta 
qualidade, tamanho ofício II com etiqueta 
dupla face na lombada. Medidas 31,5cm x 
28,5cm x 7,3cm na cor preta. Garantia mínima 
de 90 (noventa) dias contra defeitos e/ou 
vícios de fabricação. 

Und 75 416987 

58 

Pasta registradora A/Z lombo estreito, 
revestida interna e externamente com papel de 
alta qualidade, tamanho ofício II com etiqueta 
dupla face na lombada. Medidas: 350mm x 
280mm x 55mm na cor preta. Garantia mínima 
de 90 (noventa) dias contra defeitos e/ou 
vícios de fabricação. 

Und 20 327198 

59 

Pasta plástica com elástico, cores (125 branca, 
125 azul, 125 vermelha, 125 verde), tamanho 
mínimo 355mm x 245 mm x 1,7cm. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Und 500 306927 

60 

Pasta em cartolina com ferragem, cores 
sortidas, tamanho mínimo 35cm x 23,5cm x 
1,7cm. Garantia mínima de 90 (noventa) dias 
contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 125 313811 

61 
Percevejo em aço latonado, tam. 2. caixa com 
10 unidades. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Caixa 4 425254 

62 

Perfurador de papel com 2 furos central todo 
em aço, pintado na cor preta, perfura a 80mm 
do centro dos furos, capacidade para perfurar 
de 100 fs, 5mm de perfuração, bases plástica 
protetora com prático sistema de esvaziar 
confete. Tamanho mínimo: 17cm x 11,5cm x 
11cm. Garantia mínima de 90 (noventa) dias 
contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 13 413723 

63 

Pincel atômico, recarregável com ponta de 
feltro na cor azul, em formato trapezoidal, 
carga com no mínimo 5,5 cm3 e tinta que 
adere em materiais plásticos, caixa com 12 
unidades, com marca de fabricante, 
identificação do produto, data de fabricação. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Caixa 3 305110 

64 Pincel atômico, recarregável com ponta de 
feltro na cor preta, em formato trapezoidal, 

Caixa 1 202037 
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carga com no mínimo 5,5 cm3 e tinta que 
adere em materiais plásticos, caixa com 12 
unidades, com marca de fabricante, 
identificação do produto, data de fabricação. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

65 

Pincel atômico, recarregável com ponta de 
feltro na cor vermelha, em formato 
trapezoidal, carga com no mínimo 5,5 cm3 e 
tinta que adere em materiais plásticos, caixa 
com 12 unidades, com marca de fabricante, 
identificação do produto, data de fabricação. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Caixa 3 202039 

66 

Pincel para quadro branco (magnético) 
recarregável, cor azul, com tampa ou corpo 
plástico que represente a mesma cor da tinta e 
carga interna com volume mínimo de 6,7 cm3. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Und 45 409978 

67 

Pincel para quadro branco (magnético) 
recarregável, cor verde, com tampa ou corpo 
plástico que represente a mesma cor da tinta e 
carga interna com volume mínimo de 6,7 cm3. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega. 

Und 10 409979 

68 

Pincel para quadro branco (magnético) 
recarregável, cor vermelha, com tampa ou 
corpo plástico que represente a mesma cor da 
tinta e carga interna com volume mínimo de 
6,7 cm3. Prazo de validade de 12 meses 
contados a partir da data de entrega. 

Unid 30 409982 

69 

Pistola profissional para cola quente para 
bastão grosso, com tensão bivolt de 
110v/220v e potência de 11-30w para colagem 
de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, 
artesanato em geral, flores, decorações. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 4 410348 

70 

Prancheta portátil, em acrílico, transparente, 
medindo 235mm de largura x 340mm de 
comprimento, espessura 3mm, com prendedor 
em metal na parte superior central, cantos 
arredondados, régua em uma das laterais. 
Garantia mínima de 90 (noventa) dias contra 
defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 20 312914 

71 
Reabastecedor para pincel atômico, cor: azul. 
Prazo de validade de 12 meses contados a 
partir da data de entrega.  

Und 15 289592 
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72 
Reabastecedor de pincel atômico na cor 
vermelha. Prazo de validade de no mínimo 12 
meses contados a partir da data de entrega. 

Und 5 289594 

73 
Reabastecedor de pincel para quadro branco. 
Cor azul. Prazo de validade de no mínimo 12 
meses contados a partir da data de entrega. 

Unid 10 397049 

74 

Reabastecedor de pincel para quadro branco. 
Cor vermelha. Prazo de validade de no mínimo 
12 meses contados a partir da data de 
entrega. 

Und 10 392222 

75 

Régua comum em acrílico transparente incolor, 
medindo 20cm, graduação em centímetros, 
subdivisão em mm. Garantia mínima de 90 
(noventa) dias contra defeitos e/ou vícios de 
fabricação. 

Und 25 239366 

76 

Régua comum em acrílico transparente incolor, 
medindo 30cm, graduação em centímetros, 
subdivisão em mm. Garantia mínima de 90 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 60 335103 

77 

Separador de papel plástico pacote com 04 
blocos de 20 fls. cada, cores variadas. Garantia 
mínima de 90 (noventa) dias contra defeitos 
e/ou vícios de fabricação. 

Pct 10 432312 

78 

Tesoura em aço inox tamanho mínimo 20cm 
(grande) com cabo em plástico/poliuretano de 
cor preta. Garantia mínima de 90 (noventa) 
dias contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Und 15 375302 

79 

Tecido não tecido (TNT) material: tecido não 
texturizado, gramatura mínima 0,45-100% 
polipropileno. Dimensões: com no mínimo 
1,40m de largura x 50m, cor branca, rolo com 
50m. Garantia mínima de 90 (noventa) dias 
contra defeitos e/ou vícios de fabricação. 

Rolo 1 343258 

80 
Tinta para carimbo azul, frasco com no mínimo 
40ml. Prazo de validade de 12 meses contador 
a partir da data de entrega. 

Und 15 328156 

LOTE II  CATMAT 
Nº ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QTD 

81 

Tonner HP q2612A Black original ou compatível 
de primeiro uso, não remanufaturado, 
recondicionado, ou reindustrializados, para 
utilização nos modelos: HP photomast HP 
cn731a. Rendimento de 2.500 impressões com 
5% de cobertura da página. Alta perfomance 
proporcionando redução de custo por 
impressão. Garantia e validade mínima de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. 

Und 10 402658 
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82 

Cartucho HP 664 Colorido Original (F6V28AB) ou 
compatível de primeiro uso, não remanufaturado, 
recondicionado, ou reindustrializados, para 
utilização nos modelos Para HP Deskjet 2136, 2676, 
3776, 5076, 5276 CX 1 UM. Garantia e validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. 
 

Und. 10 439026 

83 

Cartucho HP 664 black Original (F6V28AB) ou 
compatível de primeiro uso, não remanufaturado, 
recondicionado, ou reindustrializados, para 
utilização nos modelos HP Deskjet 2136, 2676, 
3776, 5076, 5276 CX 1 UM. Garantia e validade 
mínima de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. 
 

Und. 10 439026 

84 

Cartucho de tinta para impressora xerox 
modelo phaser 6128 mfp colorida, Original ou 
compatível de primeiro uso, não 
remanufaturado, recondicionado, ou 
reindustrializados.  Garantia e validade mínima 
de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. 

Und. 10 439725 

85 

Tonner HP q2612A colorido original ou 
compatível de primeiro uso, não 
remanufaturado, recondicionado, ou 
reindustrializados, para utilização nos modelos: 
HP photomast HP cn731a. Rendimento de 
2.500 impressões com 5% de cobertura da 
página. Alta perfomance proporcionando 
redução de custo por impressão. Garantia e 
validade mínima de 12 (doze) meses a partir 
da data de entrega. 

Und. 10 402658 

LOTE III – SERVIÇO DE REPROGRAFIA CATSERV 
Nº ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND QTD 

86 Reprografia de apostilas (fotocopias) Und. 8.500 462870 

87 Encadernações de apostilas Und. 1.500 69728 
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VALIDADE DA PROPOSTA 180 DIAS 

 

DADOS DA EMPRESA: 
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DATA:            /       /       ,  LOCAL. 

 


