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1 CAIXA 60,0000 3,6833 220,9980ALFINETE - para mapa nº 01, com cabeça de polietileno, nas cores 4 básicas (verde, vermelha, azul e amarela) e ponta 
de aço niquelado, caixa com 50 peças de uma única cor.

2 UNID. 238,0000 8,6666 2.062,6508ALMOFADA PARA CARIMBO (TINTA AZUL) ; com tampa e fundos metálicos; dimensões aproximadas de 10,6 cm x 6,8 
cm; almofada com tecido de alta durabilidade.

3 UNID. 238,0000 9,3333 2.221,3254ALMOFADA PARA CARIMBO (TINTA PRETA) ; com tampa e fundos metálicos; dimensões aproximadas de 12,5 cm x 9,5 
cm; almofada com tecido de alta durabilidade.

4 UNID. 3.200,0000 1,5633 5.002,5600APONTADOR - De lápis, manual, portátil, 1 (uma) entrada, corpo confeccionado em material plástico rígido e lâmina em 
aço inox temperada e afiada,medindo 3 x 1,5cm, com corpo ergonômico, sem depósito.

5 ROLO 1.254,0000 20,9450 26.265,0300BARBANTE 100% ALGODÃO 4 FIOS (BRANCO) rolo com aproximadamente 800g

6 CAIXA 102,0000 110,6333 11.284,5966BOBINA - Para máquina fac-símile, em papel termosensível, alta definição, dimensões 216 mm x 30 m. Composição: 
celulose, caulim, revelador, corante leuco,  adesivos sintéticos e agentes antioxidantes. Caixa com 12 unidades, contendo 
na embalagem os dados de identificação do produto, marca do fabricante, dimensões, validade do produto e composição.

7 UNID. 4.000,0000 2,4466 9.786,4000BORRACHA - Borracha para apagar qualquer graduação de grafite de lápis e lapiseira, mínima abrasão no papel, 
tamanho mínimo (altura, largura  e profundidade) A 1,2 cm x L 4,1 cm x P 2,1 cm, com capa protetora, não manchar o 
papel, composição básica: borracha termoplástica, livre de PVC, embalagem com dados do fabricante/importador e 
garantia contra defeitos de fabricação.

8 UNID. 797,0000 5,8333 4.649,1401CADERNO - Capa dura formato 205 x 280mm, com 96 folhas folhas internas de papel branco de no mínimo 50g/m², com 
margem e pauta e capa dura.

9 UNID. 797,0000 4,3000 3.427,1000CADERNO - Capa dura ¼, formato de no mínimo 14,8 x 21,0cm, folhas internas de papel branco de no mínimo 50g/m², 
com margem e pauta e capa dura, com no mínimo 96 folhas. 

10 UNID. 132,0000 31,2500 4.125,0000CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA em acrílico, tripla.

11 UNID. 6.000,0000 5,8300 34.980,0000CAIXA - Para arquivo permanente (arquivo morto), de papelão, revestida por papel kraft de no mínimo 190g/m2, 
desmontável, medindo aproximadamente 36,5 x 25,0 x 13,0 cm, com campo para ano/mês/setor/validade e conteúdo, com 
furo nas duas laterais e na tampa.

12 UNID. 286,0000 22,0000 6.292,0000CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS - Visor LCD com inclinação gradual e números grandes, Dupla fonte de 
energia: solar e bateria, Desligamento automático, Seletor de decimais, Seletor de arredondamento Peso aproximado: 150 
g, Diemnsões aproximadas : 160 x 156 x 30 mm. Acompanhado de certificado de Garantia do fabricante de no mínimo 6 
meses.

13 UNID. 5.450,0000 1,1833 6.448,9850CANETA ESFEROGRÁFICA - De primeira qualidade, tinta na cor vermelha, escrita média, com tampa na mesma cor da 
tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, 
com furo tipo suspiro na lateral, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de 
latão e esfera de tugstênio, com tinta a base de corantes orgânicos.

14 UNID. 11.250,0000 1,1833 13.312,1250CANETA ESFEROGRÁFICA - De primeira qualidade, tinta na cor preta, escrita média, com tampa na mesma cor da tinta, 
corpo sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa com 
furo lateral, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de 
tugstênio, com tinta a base de corantes orgânicos.
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15 UNID. 11.250,0000 1,4000 15.750,0000CANETA - esfereográfica, de primeira qualidade, tinta na cor azul, escrita média, com tampa na mesma cor da tinta, corpo 
sextavado de resina termoplástica transparente medindo aproximadamente 14,0cm sem considerar a tampa, com furo 
lateral, carga confeccionada em tubo plástico não colado e não rosqueado ao corpo, ponta de latão e esfera de tugstênio, 
com tinta a base de corantes orgânicos.

16 CAIXA 286,0000 12,6000 3.603,6000CANETA MARCA TEXTO - fluoresceente com ponta chanfrada com possibilidade de traço de 4,00 mm, cores a escolher, 
com tampa da mesma cor da tinta, em embalagem plástica medindo aproximadamente 13,0 cm sem considerar a tampa. 
CAIXA COM 12 UNIDADES.

17 UNID. 725,0000 2,5833 1.872,8925CANETA P/ RETROPROJETOR -  TINTA NA COR VERMELHA, EM CORES CONTRASTANTES, COM , PONTA MÉDIA 
OU GROSSA.

18 UNID. 702,0000 2,5833 1.813,4766CANETA - Para retroprojetor, na cor azul, escreve sobre diversas superfícies, tinta permanente e resistente a umidade, 
carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante.

19 UNID. 596,0000 4,2750 2.547,9000CANETA - Marcador para quadro branco (memoboard), na cor azul, vermelha e preta, ponta macia, com tampa, corpo de 
resinas termoplástica, composição básica: tinta a base de pigmentos orgânicos e solventes, medindo aproximadamente 
12,0cm.

20 UNID. 702,0000 2,5833 1.813,4766CANETA - Para retroprojetor, na cor preto, escreve sobre diversas superfícies, tinta permanente e resistente a umidade, 
carga não tóxica, corpo em material plástico, gravado no corpo a marca do fabricante.

21 CAIXA 1.205,0000 10,8333 13.054,1265Clips de aço niquelado n.º 0/0, caixa com 500 gramas.

22 CAIXA 1.205,0000 10,8333 13.054,1265CLIPS - nº 4/0, de aço niquelado e galvanizado, fabricado com arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem, 
produto não perecível, caixa com 500g.

23 CAIXA 785,0000 10,8333 8.504,1405CLIPS -  nº 8/0, de aço niquelado, fabricado com arame de aço revestido, com tratamento antiferrugem, caixa com 500g.

24 CAIXA 1.454,0000 13,6000 19.774,4000COLA - branca, líquida, frasco com 90g., lavável e não tóxica, composição básica de acetato de acetato de polivinila, 
validade de no mínimo 1 ano. CAIXA COM 12 UNIDADES.

25 PACOTE 137,0000 13,7000 1.876,9000ELÁSTICO PARA DINHEIRO - Elástico em látex ou borracha natural, resistentes e macios, cor amarela, n0 18, tamanho 
aproximado (largura) 8 a 12 mm x (diâmetro) 70 a 80mm pacote com 500 gramas.

26 UNID. 246.750,0000 0,6966 171.886,0500ENVELOPE BRANCO COMUM - 11,00X 22,50 cm, papel sulfite 75g/m², frente e verso.

27 UNID. 82.250,0000 0,6966 57.295,3500ENVELOPE BRANCO COMUM - 11,00X 22,50 cm, papel sulfite 75g/m², frente e verso. (cota reservada )

28 UNID. 327.000,0000 0,4633 151.499,1000ENVELOPE COMUM- 20,00X 28,00cm, papel 90 g/m², amarelo ouro.

29 UNID. 109.000,0000 0,4633 50.499,7000ENVELOPE COMUM- 20,00X 28,00cm, papel 90 g/m², amarelo ouro. (COTA RESERVADA)

30 UNID. 92.000,0000 0,7266 66.847,2000ENVELOPE COMUM- 31,00x 41,00 cm, papel kraft 90 g/m².

31 UNID. 169.125,0000 0,3875 65.535,9375ENVELOPE COMUM- 31,00x 41,00 cm, papel 90 g/m², amarelo ouro.

32 UNID. 56.375,0000 0,3875 21.845,3125ENVELOPE COMUM- 31,00x 41,00 cm, papel 90 g/m², amarelo ouro. (COTA RESERVADA)

33 PACOTE 302,0000 14,2966 4.317,5732ETIQUETA ADESIVA para impressão a Tinta, Laser e copiadoras, fabricada com papel adesivo acrílico permanete, 
tamanho 25,4 x 101,6 mm, folha com 20 etiques e Pacote com 25 folhas.

34 PACOTE 210,0000 10,9333 2.295,9930ETIQUETA ADESIVA para impressão a Tinta, Laser e copiadoras, fabricada com papel adesivo acrílico permanente, 
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tamanho 12,7 x 44,45mm, folha com 80 etiquetas, Pacote com 25 folhas, embalagem com dados do fabricante/importador 
e garantia contra defeitos de fabricação..

35 PACOTE 165,0000 10,9333 1.803,9945ETIQUETA ADESIVA para impressão a Tinta, Laser e copiadoras, fabricada com papel adesivo acrílico permanente, 
tamanho 33,9 x 101,6mm, folha com 14 etiquetas, Pacote com 25 folhas, embalagem com dados do fabricante/importador 
e garantia contra defeitos de fabricação.

36 PACOTE 165,0000 19,1400 3.158,1000ETIQUETA ADESIVA para impressão a Tinta, Laser e copiadoras, fabricada com papel adesivo acrílico permanente, 
tamanho 50,8 x 101,6mm, folha com 10 etiquetas, Pacote com 25 folhas, embalagem com dados do fabricante/importador 
e garantia contra defeitos de fabricação.

37 CAIXA 199,0000 13,5333 2.693,1267ETIQUETA ADESIVA 99,1X 34,0MM para impressão, fabricada com papel adesivo acrílico aquoso. Caixa com 25 folhas.

38 UNID. 800,0000 1,4133 1.130,6400EXTRATOR DE GRAMPOS - tipo espatúla, em inox, medindo aproximadamente 15,0 cm de comprimento.

39 UNID. 125,0000 83,4733 10.434,1625FICHÁRIO DE ACRÍLICO DE MESA PARA FICHAS-CONTROLE DE PACIENTES - COM ÍNDICE DE A Á Z PARA 
FICHAS DO TAMANHO 6X9 E TAMPA EM ACRÍLICO - ALTURA (175 MM), LARGURA (237 MM), PROFUNDIDADE (345 
MM).

40 UNID. 1.112,0000 2,5200 2.802,2400FITA ADESIVA ESTREITA, transparente, tamanho 18mm x 50mt, com adesivo a base de resina e borracha, rolo com 50 
metros, embalagem com dados do fabricante/importador e garantia contra defeitos de fabricação.

41 UNID. 1.093,0000 3,2000 3.497,6000Fita Adesiva. Larga transparente com adesivo a base de resina e borracha, rolo com 45mm x 50 metros.

42 PACOTE 2.432,0000 3,6800 8.949,7600FITA - Adesiva, crepe, na cor bege, dimensão 19 mm x 48 m, composição básica: papel crepado tratado e adesivado à 
base de resina de borracha. Embalagem: rolo individual. Validade de no mínimo 1 ano. Pacote com 12 rolos.

43 PACOTE 1.104,0000 57,0000 62.928,0000FITA DUPLA FACE DE PAPEL - Parte interna de papel - 0,03mm (12gr/m2), Adesivo composto de acrílico a base de 
solvente 0,04mm para cada lado. Largura 19mm, espessura 0,12mm. 30m comprimento, PACOTE COM 12 UNIDADES.

44 CAIXA 25,0000 5,5000 137,5000GIZ DE CÊRA-ESTACA GRANDE COR AZUL, USO PROFISSIONAL, CAIXA COM 12 UNIDADES.

45 UNID. 870,0000 32,6000 28.362,0000GRAMPEADOR - Metálico, capacidade mínima para grampear 20 folhas de papel 75 gr/m2, dimensoes mínimas 20,0 x 
4,5 x 9,0 cm, fabricado em chapa de aço Norma SAE 1010/20, com 1,0 mm. de espessura fosfatizada e pintura 
eletrostática, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto ou fechado), em aco Norma SAE 
1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aco Norma SAE 1010/20, oxidação 
preta, faca aço Norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré temperada e resistente. Capacidade de 
carga minima 01 (um) pente de 200 grampos 26/6, apoio da base em PVC .

46 UNID. 68,0000 50,1300 3.408,8400GRAMPEADOR GRANDE 23/8

47 CAIXA 176,0000 28,3333 4.986,6608GRAMPO - Para grampeador, tamanho 23/8, galvanizado, fabricado com arame de aço e tratamento antiferrugem, 
capacidade para grampear de 30 até 70 folhas. Embalagem: caixa com 5.000 unidades, contendo a marca do fabricante.

48 UNID. 1.130,0000 6,6633 7.529,5290GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (GALVANIZADO)-Tipo galvanizado, com arame de aço e tratamento anti-ferrugem, 
tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

49 UNID. 671,0000 14,0266 9.411,8486LIVRO ATA - Capa de papelão, de no mínimo 1.000g/m², folhas internas de papel branco apergaminhado no mínimo com 
56g/m², com 100 folhas, medindo aproximadamente 220,0 x 320,0 mm.

50 UNID. 285,0000 10,1233 2.885,1405LIVRO PROTOCOLO - De correspondência, capa em papelão de no mínimo 705 g/m², com folhas internas de papel 
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branco apergaminhado de no mínimo 63 g/m², impressão em off-set, com 100 folhas, formato aproximado de 153,0 x 
216,0 mm

51 CAIXA 60,0000 39,7333 2.383,9980LÁPIS DE GRAFITE PRETO N.°02 - corpo de madeira maciça, roliço, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, caixa com 
144 unidades.

52 CAIXA 174,0000 32,6566 5.682,2484PAPEL CARBONO preto, medindo aproximadamente (297 x 210 mm), CAIXA COM 100 UNIDADES.

53 BOBINA 985,0000 66,7800 65.778,3000Papel Kraft natural, pardo, resistente, bobinado, com no mínimo gramatura de 60 g/m², medindo aproximadamente 60 cm 
de largura, acondicionado em bobina contendo aproximadamente 150 metros, de 1ª qualidade;

54 RESMA 14.575,0000 18,3333 267.207,8475PAPEL - Sulfite, formato A4, medindo 210,0mm x 297,0mm, gramatura de no mínimo 75g/m², na cor branca, 
apergaminhado alcalino alta alvura, pacote com 500 folhas em embalagem plastificada resistente a umidade.

55 RESMA 4.825,0000 18,3333 88.458,1725PAPEL - Sulfite, formato A4, medindo 210,0mm x 297,0mm, gramatura de no mínimo 75g/m², na cor branca, 
apergaminhado alcalino alta alvura, pacote com 500 folhas em embalagem plastificada resistente a umidade.  ( COTA 
RESERVADA)

56 UNID. 11.413,0000 1,1366 12.972,0158PASTA: de papelão, plastificada, com 03 abas internas e elástico na extremidade medindo aproximadamente 34 x 23 cm.

57 UNID. 480,0000 11,3333 5.439,9840PASTA A-Z - DORSO LARGO - Descrição: pasta arquivo, fabricado em cartão prensado plastificado, tipo az, dorso largo 
(08 cm), tamanho para papel ofício, com plaqueta de identificação no dorso, com duas ferragens internas com alavanca e 
suporte plástico de prender o papel, embalagem com dados do fabricante/importador e garantia contra defeitos de 
fabricação.

58 UNID. 420,0000 11,1433 4.680,1860Pasta AZ, dorso estreito, tamanho A4, dorso medindo aproximadamente 4 cm

59 UNID. 360,0000 10,5333 3.791,9880PASTA CATÁLOGO COM 50 FOLHAS - Pasta catálogo com 50 folhas internas, com plástico médio, 04 furos e expessura 
média, tamanho aproximado de 245 x 335 x 40mm, com 04 parafusos (fixação) na parte interna.

60 UNID. 1.200,0000 1,4200 1.704,0000PASTA: em papelão, plastificada, com grampo trilho na parte interna, medindo aproximadamente 23,0 x 34,0 cm, cores 
variadas.

61 UNID. 4.969,0000 3,7000 18.385,3000PASTA: aba plástica fumê medindo aproximadamente 23 x 34 cm, com elásticos nas extremidades.

62 UNID. 911,0000 2,5100 2.286,6100PASTA POLIONDA - com 3 abas internas e elástico nas extremidades, medindo aproximadamente 25,0 x 34,0 x 3,5 cm, 
cores diversas.

63 UNID. 480,0000 2,6800 1.286,4000PASTA POLIONDA (5,0 CM) larga, com elástico de 5,0 cm.

64 UNID. 555,0000 20,6133 11.440,3815PASTA SANFONADA A4 - 12 DIVISÕES confeccionado em material plástico, com elástico e 12 divisórias (com 12 visores 
de identificação), formato A4, dimensões aproximadas: 33x23,2x4,3cm (AxLxP).

65 UNID. 8.730,0000 2,5166 21.969,9180PASTA SUSPENSA - em papelão marmorizada, com ponteira plástica nas extremidades,com furo na capa, visor em 
material plástico transparente, etiqueta de indentificação, grampo trilho em material plástico na contra capa, medindo 
aproximadamente 36x24cm.

66 UNID. 180,0000 72,3333 13.019,9940PERFURADOR DE PAPEL GRANDE - para aproximadamente 70 folhas.

67 UNID. 370,0000 45,3166 16.767,1420Perfurador de papel médio - Aproximadamente 40 folhas.

68 CAIXA 1.445,0000 32,6666 47.203,2370PINCEL ATÓMICO - Cores variadas( preto, azul, vermelho), corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, para uso 
em qualquer superfície, secagem rápida, medindo no mínimo 11,0 cm, com ponta chanfrada,  composição básica: álcool e 
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corante, caixa com 12 unidades.

69 UNID. 60,0000 26,3900 1.583,4000 PISTOLA  PARA COLA QUENTE: refil fino.

70 UNID. 4.170,0000 13,0533 54.432,2610PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO 23,5 X 35 CM, COM GRAMPO.

71 CAIXA 530,0000 4,7300 2.506,9000Prendedor de papel medindo aproximadamente 15 mm, confeccionado em metal com pintura epóxi e presilha de aço 
inoxidável. Capacidade para acoplar aproximadamente 40 folhas. Embalados em caixa contendo 12 unidades, contendo 
identificação do lote, marca do fabricante e data de fabricação.

72 CAIXA 530,0000 11,4666 6.077,2980Prendedor de papel medindo aproximadamente 32 mm, confeccionado em metal com pintura epóxi e presilha de aço 
inoxidável. Abertura de aproximadamente 15 mm e capacidade para acoplar aproximadamente 100 folhas. Embalados em 
caixa contendo 12 unidades, contendo identificação do lote, marca do fabricante e data de fabricação

73 CAIXA 530,0000 13,0000 6.890,0000Prendedor de papel medindo aproximadamente 41 mm, confeccionado em metal com pintura epóxi e presilha de aço 
inoxidável. Capacidade para acoplar aproximadamente 120 folhas. Embalados em caixa contendo 12 unidades, contendo 
identificação do lote, marca do fabricante e data de fabricação.

74 CAIXA 530,0000 32,3333 17.136,6490Prendedor de papel medindo aproximadamente 51 mm, confeccionado em metal com pintura epóxi e presilha de aço 
inoxidável. Abertura de aproximadamente 26 mm e capacidade para acoplar aproximadamente 250 folhas. Embalados em 
caixa contendo 12 unidades, contendo identificação do lote, marca do fabricante e data de fabricação

75 UNID. 225,0000 4,0600 913,5000REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO - PRETO

76 UNID. 225,0000 3,8900 875,2500REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO -AZUL

77 UNID. 172,0000 3,8675 665,2100REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO -VERMELHO

78 PACOTE 800,0000 5,5933 4.474,6400Recados Auto-Adesivos Removíveis - Composição: papel e adesivo à base de acrílico; medindo 38x51mm; pacote 
contendo 4 (quatro) blocos de 100 (cem) folhas.

79 BLOCO 800,0000 3,0925 2.474,0000Recados Auto-adesivos Removíveis (Anote e Cole), medindo 76mm x 102mm.

80 UNID. 250,0000 0,6500 162,5000REFIL DE COLA QUENTE: bastão fino, de silicone, medindo aproximadamente 30cm.

81 UNID. 1.645,0000 11,9933 19.728,9785RÉGUA PLÁSTICA 30 CMtransparente, marcação em milímetros e centímetros.

82 UNID. 242,0000 12,4133 3.004,0186Tesoura, com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 
aproximadamente 14,0 cm e com 5,5 ". 

83 UNID. 486,0000 16,4233 7.981,7238TESOURA - Com ponta, em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico de alta resistência, medindo 
aproximadamente 21,0 cm e com 8,5 ".

84 UNID. 142,0000 2,7400 389,0800Tinta, para  reabastecer almofada para carimbo, na cor preta , tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo 
1 ano.

85 UNID. 142,0000 2,5666 364,4572TINTA - para reabastecer almofada para carimbo, na cor azul, tubo com no mínimo 40 ml, prazo de validade de no mínimo 
1 ano.

86 UNID. 960,0000 4,3566 4.182,3360UMEDECEDOR DE DEDOS. Acondicionado em base plástica com aproximadamente 12g de gel umedecedor de dedos 
para o manuseio de cédulas e papéis em geral. Produto deve ter ação germicida, evitando a contaminação e 
ressecamento da pele sem engordurar os papéis, composto por Ácido graxo, Glicóis, Corante alimentício e Essência 
aromática. O recipiente deve conter tampa para manter a integridade do produto, constando ainda informações do produto 
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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, objetivando atender demanda da Secretaria Municipal
de Saúde.

88

31

Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2017

e período de validade.


