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Anexo I
Quantidades estimadas
1. Serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva
Itens
Revolvimento e Limpeza manual de solo
Escavação manual até 1,50 m de profundidade
Aterro com material fora da obra, incl. Apiloamento
Aluguel e montagem de andaime metálico
Placa da obra em chapa galvanizada
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual,
sem reaproveitamento. AF_12/2017
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017
Demolição manual de concreto simples
Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de
peças por meio de lixadeira
Retirada de divisória (painel cego)
Retirada de divisória (painel/vidro/painel)
Retirada de grade de ferro
Retirada de esquadria com aproveitamento
Retirada de esquadria sem aproveitamento
Apicoamento de reboco ou cimentado
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem
reaproveitamento af_12/2017
Retirada de reboco ou emboço
Retirada de rodapé em granito
Retirada de rodapé em madeira
Retirada de soleira e peitoril
Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual,
sem reaproveitamento. AF_12/2017
Retirada de blokret com aproveitamento
Retirada de piso vinílico
Retirada de piso incl. Camada impermeabilizadora
Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora
Retirada de forro de madeira, incluindo barroteamento
Remoção de forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma
manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.
AF_12/2017.
Demolição de estrutura em madeira da cobertura
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma
manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017.
Retiradas de calha em chapa galvanizada
Retirada de caixa de ar condicionado

Quantidades
estimadas
180.520
11.356
5.730
22.397
1.073
1.899
9.834
3.579
7.720
19.225
13.493
29.482
17.086
21.032
28.857
46.208
47.047
7.025
26.911
5.131
8.390
17.515
9.068
68.530
44.622
35.356
109.308
26.719
196.849
233.946
15.045
3.092
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Remoção de louças de forma manual, sem reaproveitamento
af_12/2017
Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento
af_12/2017
Retirada de válvula Hydra
Retirada de entulho – manualmente (incluindo caixa coletora)
Telhamento com telha de aço/alumínio e= 0,5mm, com até 2 águas,
incluso içamento af_07/2019
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com
recobrimento lateral de 1 ¼ de onda para telhado de inclinação
máxima 10°, com até duas águas, incluso içamento af_07/2019
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de
duas águas, incluso transporte vertical af_07/2019
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados
de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso
transporte vertical af_07/2019
Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de
33cm, incluso transporte vertical af_07/2019
Calha em pvc (1/2 cana D= 100 mm)
Encaliçamento de telha cerâmica (beiral e cumeeira)
Cumeeira em aço galvanizado
Cumeeira em fibrocimento e=6mm
Cumeeira de barro
Ripamento para subcobertura (manta)
Cobertura em policarbonato incolor incl. Estr. Metálica
Baldrame em conc. Simples c/ seixo incl. Forma mad. Br.
Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração
Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento)
Alvenaria tijolo de barro a singelo
Alvenaria tijolo de barro a cutelo
Divisória naval perfil em aço/miolo celular
Divisória de pvc
Divisória em gesso acartonado e= 9 cm
Divisória em granito cinza – incl. Ferragens de fixação
Divisória Divilux perfil alumínio/miolo celular – P/V/P
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 35x35cm. Af_06/2014
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola
Rodapé de alta resistência (incl. Polimento)
Rodapé em porcelanato
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia,
com aditivo impermeabilizante, e= 2 cm af_06/2018
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas,
inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm, e
E=4mm.Af_06/2018

4.037
20.454
2.221
12.847
28.831
76.273
83.334
108.537
22.382
18.713
32.257
8.842
16.994
16.423
39.272
6.070
1.440
1.329
2.924
25.228
21.286
13.119
4.641
13.175
1.876
7.953
19.561
7.708
9.193
8.723
3.977
25.163
17.160
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Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida
incolor
Descupinização
Impermeabilização de reservatórios (Igol S + Sika 1)
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio,
incluso transporte vertical af_07/2019
Grade de ferro 1/2" (incl. Pint. Anti-corrosiva)
Grade de ferro 5/8" (incl. Pint. Anti-corrosiva)
Grade de ferro 3/4" (incl. Pint. Anti-corrosiva)
Grade de ferro 7/8" (incl. Pint. Anti-corrosiva)
Ferragens p/ porta externa 1fl.
Ferragens p/ porta interna 1fl.
Portão de ferro em metalom (incl. Pint. Anti-corrosiva)
Grade de ferro em metalom (inlc. Pint. Anti-corrosiva)
Porta mad. Compens. c/ caix. Aduela e alizar
Porta mad. Compens. c/ caix. Simples e alizar
Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples
Porta divilux 0,80mx2,10m c/ ferragens – c/ perfil de alumínio
Porta em vidro temperado c/ ferragens – (sem mola)
Esquadria c/ venezianas de alumínio natural c/ ferragens
Esquadria de alumínio basculante c/ vidro e ferragens
Esquadria de alumínio de correr c/ vidro e ferragens
Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm
Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)
Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)
Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)
Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. Pint. Anticorrosiva)
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento
padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação
af_12/2019
Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação
af_12/2019
Dobradiça em aço/ferro, 3"x21/2", e= 1,9 a 2mm, sem anel, cromado
ou zincado, tampa bola, com parafusos. Af_12/2019
Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha
composta de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra
fechadura com capuchinho sem mola e puxador
Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado
Ferragens p/ janela de correr
Mola hidráulica para porta
Puxador em alumínio – 50cm
Ponto de lógica - utp (incl. Eletr., cabo e conector)
Ponto p/ telefone (c/ eletroduto, cx., fiação e tomada)
Ponto elétrico estabilizado (c/ instalação aparente)

144.916
66.703
10.070
21.037
4.312
3.798
4.164
2.450
2.204
3.437
2.285
2.327
4.085
2.999
2.346
2.062
1.988
2.336
2.205
3.003
3.622
1.966
3.918
1.653
1.706
1.480
1.374
2.690

3.736
4.865
1.135
837
1.802
1.320
834
5.698
3.638
6.570
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Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento af_01/2016
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa
- fornecimento e instalação af_12/2015
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação af_12/2015
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminária e lâmpada) af_01/2016
Luminária abalux - embutir (2x40W) - completa
Luminária tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de
14W com reator de partida rápida fornecimento e instalação
af_02/2020
Luminária arandela tipo tartaruga de sobrepor com 1 lâmpada LED
de 6W, sem reator - fornecimento e instalação af_02/2020
Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de LED de 18W
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13W,
sem reator - fornecimento e instalação af_02/2020
Luminária p/ lâmpada PLL de embutir
Luminária p/ lâmpada PLL de sobrepor
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator
– Fornecimento e instalação. Af_02/2020
Lâmpada tubular LED de 9/10W, base G13 – Fornecimento e
Instalação. Af_02/2020_P
Lâmpada tubular LED de 18/20W, base G13 – Fornecimento e
Instalação. Af_02/2020_P
Canaleta 20x20mm
Canaleta sistema X completa
Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w fornecimento e instalação
Revisão de ponto de luz
Ponto de força (tubul. Fiação e disjuntor) acima de 200W
Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento)
Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica,
para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento
trifásico e Neutro, fornecimento e instalação
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica,
para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento
trifásico e Neutro, fornecimento e instalação
Disjuntor 1P - 6 a 32A - Padrão DIN
Disjuntor 1P - 40 a 50A - Padrão DIN
Disjuntor 2P - 6 a 32A - Padrão DIN
Disjuntor 3P - 10 a 50A - Padrão DIN
Disjuntor 3P - 63 a 100A - Padrão DIN
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A – Fornecimento
e instalação. Af_04/2016
Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA,175V

6.751
4.254
3.531
6.514
3.811
4.101
2.290
4.633
3.627
2.247
2.556
4.825
9.983
12.308
10.022
15.719
2.099
6.313
4.026
1.087
1.149
1.194

1.058
4.190
2.319
2.975
2.016
1.503
1.350
1.918
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Ponto p/ ar condicionado (tubul. Cj. Airstop e fiação)
Ponto de dreno p/ split (10m)
Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)
Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m)
Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação
de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria af_12/2014
Instalação de Conj. moto-bomba bomba submerso de 26 a 50 CV
Bomba centrífuga 1 CV (Suc. Rec. Barrilete., col. Distribuição)
Bomba centrífuga 7.5 CV (sem tubulação)
Instalação de Conj. moto-bomba, bomba horizontal de 30 até 75 CV
Torneira de boia, roscável, 1/2, fornecida e instalada em reservação
de água af_06/2016
Torneira de boia, roscável, 3/4, fornecida e instalada em reservação
de água af_06/2016
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado
em ramal de água. Af_12/2014
Registro de pressão bruto, latão, roscável, ¾ fornecido e instalado em
ramal de água. AF_12/2014.
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado
em ramal de água. Af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4 “ , fornecido e instalado
em ramal de água. AF_12/2014.
Kit de registro de pressão bruto de latão ½", inclusive conexões,
roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.
Af_12/2014
Kit de registro de pressão bruto de latão ¾’’, inclusive conexões,
roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.
AF_12/2014.
Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões,
roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.
Af_12/2014
Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾’’, inclusive conexões,
roscável, instalado em ramal de água fria – fornecimento e instalação.
23527-0AF_12/2014.
Caixa D’água em polietileno, 500 Litros, com acessórios
Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx., e ralos)
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro
interno=2,88m, altura interna= 2,50 m, volume útil: 14657,4L (para
105 contribuintes). Af_05/2018
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de
esgoto. Af_05/2018
Sumidouro em alvenaria c/ tpo. Em concreto - cap= 150 pessoas
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos
maciços, dimensões internas: 1,2x1,8x1,67m, volume útil 2592 L
(para 13 contribuintes) af_05/2018

3.296
3.355
1.927
1.018
3.028
835
246
236
218
2.107
1.998
1.969
1.740
1.914
1.816
1.414

1.367

1.352

1.342
541
2.388
263

918
226
260
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Lavatório louça branca com coluna, 45x55cm ou equivalente, padrão
médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm
em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio fornecimento e instalação af_01/2020
Ducha higiênica cromada
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão
médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cm fornecimento e instalação af_01/2020
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40 cm, fornecimento e
instalação af_01/2020
Assento plástico
Barra em aço inox (PNE)
Chuveiro cromado
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente,
incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc fornecimento e instalação af_01/2020
Grelha metálica p/ caixa sifonada-10x10cm
Grelha metálica p/ caixa sifonada-15x15cm
Válvula em plástico para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão
– fornecimento e instalação. Af_01/2020
Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório,
com ou sem ladrão – fornecimento e instalação. Af_01/2020
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia –
fornecimento e instalação. Af_01/2020
Cuba em aço inox 40x30x15cm
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão
popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm
em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular fornecimento e instalação af_01/2020
Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e
instalação af_01/2020
Pia 01 cuba em aço inox c/ torneira., sifão e válvula. (1,50m)
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação
af_01/2020
Porta toalha de papel - Polipropileno
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com
reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação af_01/2020
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação
af_01/2020
Tanque de louça branco suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão
tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado
padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020
Tanque Inox c/ torneira, sifão e válvula
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão
popular - fornecimento e instalação af_01/2020
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha,
padrão popular - fornecimento e instalação af_01/2020

1.468
2.238
2.248
2.852
4.370
1.173
1.656
1.060
1.703
1.503
1.925
1.515
1.425
746
1.384

992
669
2.614
2.732
2.758
2.760
499
542
2.206
1.261
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Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular fornecimento e instalação af_01/2020
Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia
sanitária ajustável – fornecimento e instalação af_01/2020
Vidro liso comum transparente, espessura 6mm
Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e
instalação, inclusive massa para vedação
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação,
inclusive massa para vedação
Vidro liso fumê, espessura 4mm
Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de
fixação af_05/2017_p
Forro em gesso acartonado estruturado
Forro em gesso acartonado aramado
Forro em gesso liso
Forro colmeia liso (incl. Barroteamento)
Acabamentos para forro (Moldura de gesso) af_05/2017
Acabamentos para forro (Roda-forro em perfil metálico e plástico)
af_05/2017
Lajota cerâmica - (padrão médio)
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura
6cm, armado af_07/2016
Porcelanato (natural) padrão médio
Porcelanato (polido) padrão médio
Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2mm,
fixado com cola af_06/2018
Execução de pavimento em piso intertravado com bloco sextavado
de 25x25 cm, espessura 8cm. AF_12/2015
Piso em taco 7x21 cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento
e areia media)
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo
Camada regularizadora no traço 1:4
Cerâmica antiderrapante
Cimentado liso c/ junta plástica
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não
armado. AF_07/2016
Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora
Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)
Soleira e peitoril – granito preto – e=2cm
Soleira e peitoril – granito (preto) c/ rebaixo – e=3cm
(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única,
aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400L, paredes
internas, com execução de taliscas, edificação habitacional
unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014

1.047
1.090
4.158
2.335
3.140
2.220
87.119
19.535
15.174
12.397
5.490
12.938
9.692
38.004
23.462
14.671
16.566
9.015
12.485
3.119
20.162
30.432
25.616
20.828
11.417
20.353
6.230
2.895
2.763
19.940
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Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8,
preparo manual, aplicada manualmente, em faces internas de parede,
espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014
Revestimento cerâmico padrão médio
Grampeamento de parede
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual
af_06/2014
Pastilha de porcelana 5x5cm – Padrão Médio
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão
af_06/2014
PVA externa (sobre pintura antiga)
PVA interna (sobre pintura antiga)
PVA interna c/ massa e selador
PVA interna c/ massa sem selador
PVA interna sem massa c/ selador
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)
Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada)
Esmalte sobre madeira c/ selador sem massa
Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos
Acrílica (sobre pintura antiga)
Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador
Acrílica fosca int./ext. c/ massa e selador - 3 demãos
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa
Epóxi sem massa c/ selador
Epóxi com massa e selador
Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos
Anti-ferruginosa
Plantio de grama (incl. Terra preta)
Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15 x 0,12 – sem lâmina d’água
Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15 x 0,12 - c/ lâmina d'água
Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchão de areia e rejuntamento)
Seixo com espalhamento
Placa de sinalização fotoluminescente
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4” espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2”, gradil
formado por tubos horizontais de 1” e verticais de ¾”, fixado com
chumbador mecânico. Af_04/2019_P
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem
moldura
Granito e=2cm
Limpeza geral e entrega da obra
Limpeza de calhas (0,4x0,3m)
Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)
Limpeza (c/maq.) + enceramento de piso de alta resistência

23.231
31.043
4.297
30.730
6.843
78.666
106.630
126.798
94.133
66.736
59.363
29.243
22.003
14.601
18.989
163.410
76.622
88.226
86.314
9.347
9.243
65.068
45.729
22.001
8.267
9.924
13.933
4.137
5.724
3.274

2.102
3.454
106.998
23.215
15.703
42.122
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2. Telefonia Móvel
Itens
Pacote de Serviços Empresarial Tipo I (Assinatura mensal de linha de voz,
com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de
40 GB, fornecimento de smartphone em comodato e Whattsap ilimitado
(Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de
voz e video).
Pacote de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
SMSs (limitados a 1.500 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de
10 GB, fornecimento de smartphone em comodato e Whattsap ilimitado
(Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de
voz e video).
Pacote de Serviços Empresarial Tipo III (Assinatura mensal de linha de
voz, com ligações locais (VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de
SMSs (limitados a 1.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à
caixa postal / secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de
5 GB, fornecimento de smartphone em comodato e Whattsap ilimitado
(Enviar e receber mensagens de texto, áudio, vídeo e foto, chamadas de
voz e video).
Ligações LDI (LDI - SMP - M/FM) - Origem Móvel - Qualquer
país/Região
Utilização de voz e dados em roaming internacional
Assinatura mensal de linha de dados, com franquia mínima de 20 GB,
com fornecimento de modems 4G e SIM CARDs.

Quantidades

172

1.897

2.447

5.855
8.165
1.100

3. Serviço de vigilância patrimonial
Itens
Quantidades
Região de integração-região metropolitana de Belém
(Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará)
POSTO DE SEG. ARMADA 44H DIURN., SEG. A SEX.
9
POSTO DE SEG. DESARM. 44H DIURN., SEG. A SEX.
8
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HDIUR., SEG. A DOM.
22
POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A DOM.
43
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
46
POSTO DE SEG. DESARM.,12HNOTUR., SEG. A DOM.
29
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HDIUR., SEG. A SEX.
6
POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A SEX.
15
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
10
POSTO DE SEG. DESARM. 12H NOTUR., SEG. A SEX.
6
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
175
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
20
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
53
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POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM., AUTOMÓVEL
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG.A DOM, MOTOCICLETA
POSTO DE SEG. DESARMADA, 12H, NOTURN, SEG. A DOM.,
MOTOCICLETA
SUPERV. DE SEGUR. DESARM. 24H, SEG. A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO GUAMÁ
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO TOCANTINS
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. DESARM.,12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HDIUR., SEG. A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO XINGU

15
17

POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HDIUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. DESARM. 44H DIURN., SEG. A SEX.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO CARAJÁS
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. ARMADA 44H DIURN., SEG. A SEX.
POSTO DE SEG. DESARM. 44H DIURN., SEG. A SEX.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO ARAGUAIA
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG.A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO LAGO DE TUCURUÍ
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. DESARM. 44H DIURN., SEG. A SEX.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO BAIXO AMAZONAS
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HDIUR., SEG. A DOM.

1
8
1
56
1

6
16
6
1
60
1
3
1
5
5
58
1
5
3

7
2
63
2
1
2
3
2
3
3
4
2
7
1
2
1
2
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POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO MARAJÓ
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. DESARM.,12HDIUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG.A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO CAETÉ
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
POSTO DE SEG. DESARM.,24H, SEG. A DOM.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO TAPAJÓS
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A SEX
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SAB., DOM. E FERIADO.
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO-REGIÃO RIO CAPIM
POSTO DE SEG. ARMADA, 12HNOTUR., SEG. A DOM.
POSTO DE SEG. ARMADA, 24H, SEG. A DOM.

2
7
59
3
6
3
2
3
52
2
3
59
3
4
2
1
53
1
1
57

4. Passagens
Itens

Quantidades

Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens
aérea nacional via sistema informatizado de gestão de viagens.

32.224

Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens
aérea internacional via sistema informatizado de gestão.

3.077

Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens
fluvial, preferencialmente via sistema informatizado de gestão.

19.732

Emissão, remarcação ou alteração, cancelamento e entrega de passagens
rodoviária, preferencialmente via sistema informatizado de gestão.

15.201

5. Serviços de Locação de veículos
Itens
Quantidades
Locação Continuada
Configuração mínima: Veículo tipo passeio, 0 (zero) km, Hatch, no
mínimo motor 1.0, 70 cavalos de potência no mínimo, cor branca, preto ou
388
prata, 04 portas, equipado com ar condicionado, direção hidráulica ou
elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, capacidade para 05 pessoas (incluindo
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o condutor), airbag duplo (motorista e passageiro), flex (gasolina e/ou
etanol), ano/modelo 2020/2021 ou superior, com quilometragem livre,
central de mídia com rádio e entrada USB, com película e adesivagem,
conforme arte fornecida pelo órgão.
Configuração mínima: Veículo tipo Sedan de Representação Executivo, 0
(zero) km, para uso de autoridades no mínimo motor 1.8, 132 cavalos de
potência no mínimo, cor branca, preta ou prata, 04 portas, equipado com ar
condicionado, direção elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, bancos de
couro, câmbio automático ou CVT, alarme com controle remoto, capacidade
para 05 pessoas (incluindo condutor), airbag duplo (motorista e passageiro),
freios ABS, flex (gasolina e/ou etanol), ano/modelo 2020/2021 ou superior,
com quilometragem livre, central de mídia com rádio e entrada USB, com
película e adesivagem, conforme arte fornecida pelo órgão
Configuração mínima: Veículo utilitário tipo caminhonete/picape, cabine
dupla, 0 (zero) km, no mínimo motor 2.0, ano/modelo 2020/2021 ou
superior, com 04 (quatro portas), com quilometragem livre, a óleo diesel,
potência mínima de 160 cavalos, cor branca, preta ou prata, com direção
hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos em todas as portas,
retrovisores elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba,
tração 4 x 4, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade
para 05 (cinco) passageiros, central de mídia com radio e entrada USB, com
película e adesivagem conforme arte fornecida pelo órgão.
Configuração mínima: Veículo utilitário tipo van, ano de fabricação
modelo 2019/2020 ou superior, com quilometragem livre, para 15 lugares e
diesel como combustível, motor no mínimo 2.1 de 127 cavalos de potência,
cor branca, preta ou prata, ar condicionado, vidros elétricos nas portas
dianteiras, trava elétrica, com retrovisores elétricos, banco do motorista com
regulagem de altura, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, banco do
passageiro bi posto, brake light, faróis de neblina, desembaçador com ar
quente, desembaçador do vidro traseiro, airbag motorista, freios ABS à disco
nas quatro rodas, central de mídia com rádio e entrada USB. Com película e
adesivagem conforma arte fornecida pelo Órgão e demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Locação Eventual
Configuração mínima do veículo: Veículo tipo Sedan de Representação
Executivo, para uso de autoridades no mínimo motor 1.8, 132 cavalos de
potência no mínimo, cor branca, preta ou prata, 04 portas, equipado com ar
condicionado, direção elétrica, vidro elétrico e trava elétrica, bancos de
couro, câmbio automático ou CVT, alarme com controle remoto, capacidade
para 05 pessoas (incluindo condutor), airbag duplo (motorista e passageiro),
freios ABS, flex (gasolina e/ou etanol), ano/modelo de preferência
2019/2020 ou superior, com quilometragem livre, central de mídia com rádio
e entrada USB, com película.
Configuração mínima do veículo: Configuração mínima do veículo: Veículo
utilitário tipo caminhonete/picape, cabine dupla, no mínimo motor 2.0,
de preferência ano/modelo 2019/2020 ou superior, com quilometragem livre,
com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 160 cavalos, cor
branca, preta ou prata, com direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado,

106

467

74

682

1828
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vidros elétricos em todas as portas, retrovisores elétricos, trava elétrica, lona
marítima, proteção de caçamba, tração 4 x 4, com capacidade de carga no
mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, central de
mídia com radio e entrada USB, com película.
Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo van, ano de
fabricação modelo 2018/2019 ou superior, com quilometragem livre, para 15
lugares e diesel como combustível, motor no mínimo 2.1 de 127 cavalos de
potência, cor branca, preta ou prata, ar condicionado, vidros elétricos nas
portas dianteiras, trava elétrica, com retrovisores elétricos, banco do
motorista com regulagem de altura, apoio de cabeça nos bancos dianteiros,
banco do passageiro bi posto, brake light, faróis de neblina, desembaçador
com ar quente, desembaçador do vidro traseiro, airbag motorista, freios ABS
à disco nas quatro rodas, central de mídia com rádio e entrada USB. Com
película e demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.

1038

6. Avaliação de Imóveis
Itens
Avaliação dos imóveis da Região Metropolitana de Belém

Quantidades
577

7. Prestação de serviços de telefonia fixa e comutada;
Itens
Quantidades
LOCAL: Fixo-Fixo – Intra-Grupo
226.000
LOCAL: Fixo-Fixo – Extra-Grupo
257.000
LOCAL: Fixo-Móvel (VC1)
219.000
LDN: Fixo-Fixo – Intra-Grupo
102.000
LDN: Fixo-Fixo – Extra-Grupo
177.000
LDN : Fixo-Móvel (VC2 e VC3)
166.000
LDI : Fixo-Fixo – Extra-Grupo
854
LDI : Fixo-Móvel
939
Manutenção do PABX
109
Serviço de 0800
DDG : Local - Fixo-Fixo
17.000
DDG : LDN - Fixo-Fixo
12.000
DDG : VC1,VC2 e VC3 - Móvel-Fixo
9.000
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) prestado através de LINHAS DIRETAS
Mudança de Endereço
64
Habilitação de Nova Linha
105
LOCAL : Fixo-Fixo – Plano com Franquia de 150 minutos
3.000
LOCAL : Fixo-Fixo – Minutos Excedentes
419.000
LOCAL : Fixo-Móvel (VC1)
393.000
LDN : Fixo-Fixo
229.000
LDN : Fixo-Móvel (VC2 e VC3)
141.000
LDI : Fixo-Fixo
815
LDI : Fixo-Móvel
946
8. Locomoção (Transgov)
Itens
Total de km estimados

Quantidades
5.809
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9. Aquisição de Material de Expediente
Itens
Quantidades
Tinta para carimbo automático, à base d’água, com opção de tinta nas cores
10.806
preta, azul e vermelha, frasco com 40 ml.
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 60 x 40
mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil
com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a
2.697
especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no
aparelho.
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 38 x 14
mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil
com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a
4.120
especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no
aparelho.
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 58 x 22
mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil
com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a
2.740
especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no
aparelho.
Carimbo automático, material corpo acrílico, material base resina, 47 x 18
mm, tipo automático, formato retangular, características adicionais retrátil
com mola e borracha a base de polímero, confeccionada de acordo com a
3.110
especificação do órgão, acompanha fita dupla face para aderência no
aparelho.
Almofada P/ Carimbo nº 3, C/ tinta Azul
6.096
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas
possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta
49.967
em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e
azul. (com selo do Inmetro)
Marcador permanente, com ponta em poliéster de 2.0mm, p/ superfície
plástica, acrílica, vinil, vidro, (p/transparência, dvd, cd, retroprojetor), com
39.519
opção de tinta nas cores azul, verde e vermelho.
Caneta hidrográfica, ponta 2.0mm com opção de tinta nas cores azul, preta e
27.561
vermelha.
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de
56.544
tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
389.774
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de
328.972
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
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superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para
entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da
ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira
plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm
(média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo
sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11
cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura
mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta,
na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Pincel Atômico ponta chanfrada 4,5 mm,descartável, Cor: preto
Marcador P/ Quadro Branco, Rec., Ponta 4.0 mm, Azul, Cx c/12
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de
tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro).
Lapiseira 0,5 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)
Lapiseira 0,7 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)
Lapiseira 0,9 mm, tipo pentel ou equivalente. (com selo do Inmetro)
Grafite para lapiseira 0,5 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do
Inmetro)
Grafite para lapiseira 0,7 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do
Inmetro)
Grafite para lapiseira 0,9 mm, tipo 2 b, tubo com 12 unidades. (com selo do
Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo. (com selo do Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com
selo do Inmetro)
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. (com selo do Inmetro)
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. (com selo do Inmetro)
Caneta corretiva 8 ml.
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição
resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)
Apagador para quadro branco (imantado).
Borracha P/ Grafite, c/ cinta Plástica, Média (com selo do Inmetro)
Alfinete (colorido) para mapa nº 5, caixa com 50 unidades.
Alfinete (colorido) para mapa nº 3, caixa com 25 unidades.
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno), caixa com 100 und.
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.
Clips niquelado nº 8/0, caixa com 25 unidades.

100.191

34.405
28.164
11.273
124.594
12.484
26.780
11.706
10.474
24.918
10.442
6.911
7.199
16.556
16.505
9.733
21.326
13.113
9.882
5.310
4.470
42.400
34.665
35.535
26.565
35.976
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Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina
descartável (18 mm).
Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina
descartável (9 mm).
Lâmina para estilete larga (110 x 18 mm), cartela com 10 unidades.
Lâmina para estilete larga (80 x 9 mm), cartela com 10 unidades.
Tesoura multiuso, lâmina em aço inox 20/21 cm cabo anatômico em
polipropileno, resistente a corrosão, ferrugem e cola.
Régua em plástico flexível, transparente de 30 cm. (com selo do Inmetro)
Papel A4 sulfite (210 mm x 297mm), 75g/m², alcalino, branco
Papel A3 sulfite (297 mm x 420mm), 75g/m², branco
Papel oficio 2, sulfite (216 x 330 mm), 75 g/m², alcalino, branco.
Papel 40kg 66 x 96 cm, várias cores
Papel Vergê A4(210x297mm)180g/02, branco, pct com 50 fls.
Papel Couchê A4(210x297mm)180g/02, branco, pct com 50 fls.
Papel Carmim/color 48x60
Papel para flip chart, 75g/m2 84x 63cm, bloco com 50 folhas
Etiqueta adesiva multiuso, “URGENTE”, 13X44,5mm, c/ 60
Etiqueta adesiva multiuso, “CONFIDENCIAL”, 13X44,5mm, c/ 60
Envelope saco, branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 310 x 410 mm
(grande)
Envelope tipo saco, branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 240 x 340mm
(médio).
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 162 x 229 mm
(pequeno).
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, 80g/m2,310x410mm
Envelope tipo saco, kraft 80g/m² ouro, sem timbre, tamanho A4.
(229x324mm)
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.
Livro para ata, pautado com 200 folhas.
Livro para protocolo com 100 folhas numeradas.
Cartolina 150g/m², 50x66cm, branca
Bloco para anotação, 15x21cm, Branco, c/ 50 Folhas
Bloco Adesivo reposic., 76x102 mm, color, c/ 100fls
Envelope Comum, S/ Timbre, Tam.(114X229mm) A4
Papel metalizado A4 180 g, cores variadas
Placa de E.V.A. (2mm)Gliter Neon, cores diversas, 40 X 60 cm (100 g)
Fita adesiva transparente, rolo tam. 12 mm x 30 m.
Fita adesiva transparente, rolo tam. 19 mm x 30 m.
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.
Fita adesiva lisa, rolo para empacotamento, 25 mm x 50m.
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50 mm x 50m
Cola especifica p/ isopor, com 90 g
(com selo do Inmetro)
Cola plástica sólida em bastão, tubo com 10g
(com selo do Inmetro)
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Cola plástica liquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com
90 g.
(com selo do Inmetro)
Fita Adesiva, empacotadora,transparente, 50mm X 50m
Fita adesiva dupla face papel 12mm X 30m
Pasta suspensa, 250g/m2, 36X240mm, plastificada, com ferragem, visor e
etiqueta.
(com selo do Inmetro)
Pasta Suspensa Pend. Lat., Marmorizada, 300 G/m2, 235X370mm.
(com selo do Inmetro)
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias
cores.
(com selo do Inmetro)
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico.
(com selo do Inmetro)
Pasta plástica em polipropileno transparente em l, tamanho ofício.
(com selo do Inmetro)
Pasta em polionda, com aba e elástico, lombo 55 mm , ofício.
(com selo do Inmetro)
Capa P/ Encadernação, em Polipropileno, Transparente, A4
Capa para encadernação, em polipropileno, preta, Tam.A4
Contra Capa em Polipropileno, Tam. A4
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão.73x85mm
Registrador az, lombo estreito, ofício, em papelão.53x60mm
Caixa arquivo desmontada em polipropileno polionda, tam. Ofício
Grampo para pasta, trilho em polipropileno, 80 mm, caixa com 50 und.
Colchete metálico nº 03, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.
Colchete Metálico, Nº 14 c/ caixa com 72 Und..
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6 mm,
capacidade máxima 25 folhas.
Granpeador de Mesa, médio, P/Granpo 26X6mm, até 30 fls
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 5.000 und,
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade máxima 35
folhas.
Suporte p/ fita adesiva, em plástico rígido, tamanho grande, p/ rolo de 50 mm
x 50 m
Suporte p/ fita adesiva, em plástico rígido, tamanho pequeno, para rolo de 12
mm x 33 m.
Porta caneta/lápis/clip’s, em acrílico.
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.
Bandeja para correspondência, em acrílico, fixa, dupla, tamanho ofício.
Extrator de grampos, em metal cromado, tipo espátula.
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.
Cinta Elástica, P/ Processo, 40mmX50cm
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Máquina de calcular a pilha, com 12 dígitos.
Prancheta em acrílico, Ofício
Bobinas de papel térmico para impressora de senha 80mmx40m
Bobinas térmicas para relógio de ponto 57MMX360M
Percevejo Latonado, nº 4, Cx. c/ 100
Garrafa térmica sem bomba, rosqueável, capacidade para 1 litro, certificado
abnt.
Envelope tipo saco, em papel reciclado 90g/m², 310x410mm, sem timbre.
Envelope tipo saco, em papel reciclado 90g/m², 240x340mm, sem timbre.
Envelope tipo saco, em papel reciclado 80g/m², 162x229mm, sem timbre.
Caneta esferográfica, reciclada, ponta 1.0/1.2mm (média), cor azul.
(com selo do Inmetro)
Altamira
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas
possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta
em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e
azul.
(com selo do Inmetro)
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de
tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de
tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para
entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da
ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira
plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm
(média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo
sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11
cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura
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mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta,
na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com
selo do Inmetro)
Borracha para lápis e tinta, tamanho pequeno. Tam.aprox.50x16x 7mm (com
selo do Inmetro)
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. Tam.aprox. 33x22x8mm (com
selo do Inmetro)
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição
resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.
Cortador de papel tipo estilete em poliestireno, com trava, com lâmina
descartável (9 mm).
Tesoura multiuso, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico,
resistente a corrosão, ferrugem e cola.
Régua em material plástico flexível, transparente de 30 cm. (com selo do
Inmetro)
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 162 x 229 mm
(pequeno).
Envelope tipo saco, kraft amarelo ouro, 310x410mm. 80g/m²
Envelope tipo saco, kraft 80g/m² ouro, sem timbre, tamanho A4.
(229x324mm)
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.
Livro para protocolo com 100 folhas numeradas.
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 30 m.
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50 m.
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50 mmx50 m
Cola especifica p/ isopor, com 90 g
(com selo do Inmetro)
Cola plástica liquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com
90 g. (com selo do Inmetro)
Pasta suspensa, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta. 361x240mm.
(com selo do Inmetro)
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias
cores. (com selo do Inmetro)
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com
selo do Inmetro)
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão. 73 a 85mm
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão. 53 a 60mm
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6,
capacidade mínima 25 folhas.
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Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.
Grampo para pasta trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade máxima 35
folhas.
Porta caneta/lápis/clip’s, em acrílico.
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.
Extrator de grampos, em metal cromado, tipo espátula.
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.
Marabá
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas
possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta
em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e
azul. (com selo do Inmetro)
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de
tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.
Reabastecedor p/ marcador de quadro branco, frasco c/ 20ml, com opção de
tinta nas cores preta, azul, verde e vermelho.
Caneta esferográfica cor azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para
entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da
ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira
plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm
(média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo
sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11
cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura
mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta,
na cor da tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo. (com
selo do Inmetro)
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Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno. Tam. aprox. 50x16x7mm (com
selo do Inmetro)
Borracha para lápis, branca, tamanho médio. Tam. aprox.33x22x8mm (com
selo do Inmetro)
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição
resina acrílica, frasco com 18 ml. (com selo do Inmetro)
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável. 9mm
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico,
resistente a corrosão, ferrugem e cola.
Régua em material plástico reciclável. 30cm. (com selo do Inmetro)
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 162 x 229 mm
(pequeno).
Envelope tipo saco, amarelo ouro, sem timbre, tamanho ofício. Kraft
80g/m²,310x410mm
Envelope tipo saco, kraft 80g/m² ouro, sem timbre, tamanho A4.
(229x324mm)
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mm x50m.
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50mm x50m
Cola especifica p/ isopor, com 90g (com selo do Inmetro)
Cola plástica liquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com
90 g (com selo do Inmetro)
Pasta suspensa, plastificada 250g/m2, com ferragem, visor e etiqueta.
361x240mm. (com selo do Inmetro)
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias
cores. (com selo do Inmetro)
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico. (com
selo do Inmetro)
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão. 73 a 85mm
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão. 53 a 60mm
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6,
capacidade mínima 25 páginas.
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und
Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35
páginas.
Porta caneta/lápis/clip’s, em acrílico
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.
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Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.
Santarém
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas
possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta
em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e
azul. (com selo do Inmetro)
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de
tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.
Caneta esferográfica cores azul, corpo sextavado, com orifício para entrada
de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão. (com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para
entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da
ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira
plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm
(média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo
sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11
cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura
mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta,
na cor da tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo.
(com selo do Inmetro)
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno.
Tam. aprox.50x16x7mm
(com selo do Inmetro)
Borracha para lápis, branca, tamanho médio.
33x22x8mm
(com selo do Inmetro)
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Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição
resina acrílica, frasco com 18 ml.
(com selo do Inmetro)
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável.
9mm
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico,
resistente a corrosão, ferrugem e cola.
Régua em material plástico reciclável.
30cm.
(com selo do Inmetro)
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 162 x 229 mm
(pequeno).
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, tamanho ofício.
80g/m2, 310x410mm
Envelope tipo saco, kraft 80g/m² ouro, sem timbre, tamanho A4.
(229x324mm)
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 50mmx50m
Cola especifica p/ isopor, com 90g
(com selo do Inmetro)
Cola plástica liquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com
90 g.
(com selo do Inmetro)
Pasta suspensa, plastificada, com ferragem, visor e etiqueta.
250g/m2, 361x240mm.
(com selo do Inmetro)
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias
cores: Azul, Preta, Amarela e Verde.
(com selo do Inmetro)
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico.
(com selo do Inmetro)
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão.
73 a 85mm
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão.
53 a 60mm
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6,
capacidade mínima 25 páginas.
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.
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Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35
páginas.
Porta caneta/lápis/clip’s, em acrílico
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.
Parauapebas
Caneta marca texto, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas
possibilidades de largura do traço (fino de 1.0 mm e largo de 4.0 mm), ponta
em polietileno, com opção de tinta nas cores amarela, verde, rosa, laranja e
azul.
(com selo do Inmetro)
Marcador para quadro branco, recarregável, ponta 4.0mm, com opção de
tinta nas cores preta, azul, vermelho e verde.
Caneta esferográfica cores azul, corpo sextavado, com orifício para entrada
de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de
ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da ponta
superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e
esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm (média),
fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo sextavado
transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11 cm de
comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura mínima de
10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta, na cor da
tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Caneta esferográfica cor vermelha, corpo sextavado, com orifício para
entrada de ar lateral, corpo transparente, tendo este uma distância de 6 cm da
ponta superior da caneta e 8,3 cm da ponta inferior, ponta com biqueira
plástica e esfera de tungstênio para vazão da tinta, escrita de 0,5/1,2 mm
(média), fixação da carga por pressão entre a biqueira plástica e o tubo
sextavado transparente externo. Tubo de carga com tamanho mínimo de 11
cm de comprimento e 1,25 cm de espessura contendo tinta com altura
mínima de 10 cm. Tampa da biqueira de escrita e da parte superior da caneta,
na cor da tinta a ambas afixadas na pressão.
(com selo do Inmetro)
Lápis comum preto nº 2, (com selo do Inmetro)
Apontador de lápis, em plástico, com um furo e depósito para resíduo.
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(com selo do Inmetro)
Borracha para lápis e tinta tamanho pequeno.
Tam.aprox.50x16x7mm
(com selo do Inmetro)
Borracha para lápis, branca, tamanho médio.
Tam.aprox.33x22x8mm
(com selo do Inmetro)
Corretivo líquido, à base de água, atóxico, que contenha em sua composição
resina acrílica, frasco com 18 ml.
(com selo do Inmetro)
Clips niquelado nº 2/0 (pequeno, caixa com 100 und.
Clips niquelado nº 3/0 (médio), caixa com 50 und.
Clips niquelado nº. 4/0, caixa com 50 und.
Clips niquelado nº 6/0, caixa com 50 unidades.
Colchete metálico nº 05, caixa com 72 unidades.
Colchete metálico nº 10, caixa com 72 unidades.
Cortador de papel tipo estilete, estreito, com lâmina descartável.
9mm
Tesoura uso geral, lâmina em aço inox 20/21 cm, cabo anatômico plástico,
resistente a corrosão, ferrugem e cola.
Régua em material plástico reciclável.
30cm.
(com selo do Inmetro)
Envelope saco branco, sem timbre, offset, 90g/m², tam. 162 x 229 mm
(pequeno).
Envelope tipo saco, amarelo, sem timbre, tamanho ofício.
80g/m2, 310x410mm
Envelope tipo saco, kraft 80g/m² ouro, sem timbre, tamanho A4.
(229x324mm)
Livro para ata, pautado, com 100 folhas.
Livro para protocolo com 100 folhas, com folhas numeradas.
Fita adesiva transparente, tam. 19 mm x 50 m.
Fita gomada crepe, para empacotamento, 50 mmx50m.
Fita gomada lisa, p/ empacotamento 80g, 50mmx50m
Cola especifica p/ isopor, com 90g
(com selo do Inmetro)
Cola plástica liquida branca, à base de água, lavável, não tóxica, frasco com
90 g.
(com selo do Inmetro)
Pasta suspensa, 250g/m2 361x240mm, plastificada, com ferragem, visor e
etiqueta.
(com selo do Inmetro)
Pasta com aba interna e elástico na ponta, plastificada, tam. Ofício, várias
cores: Azul, Preta, Amarela e Verde.
(com selo do Inmetro)
Pasta simples, em plástico, tamanho ofício com grampo trilho plástico.
(com selo do Inmetro)
Registrador az, lombo largo, ofício, em papelão.
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73 a 85mm
Registrador az, longo estreito, ofício, em papelão.
53 a 60mm
Caixa arquivo em polipropileno polionda, ofício
Grampeador de mesa, tamanho médio, todo em metal p/ grampo 26/6,
capacidade mínima 25 páginas.
Grampo para grampeador de 26/6 mm, caixa com 1.000 und.
Grampo trilho, em polipropileno, 80 mm caixa com 50.
Perfurador de papel de mesa, em metal, com 2 furos capacidade mínima 35
páginas.
Porta caneta/lápis/clip’s, em acrílico
Bandeja para correspondência, em acrílico, simples, tamanho ofício.
Bandeja para correspondência, em acrílico, dupla, tamanho ofício.
Extrator de grampos, cromado, tipo espátula.
Liga elástica, de borracha látex, grossa, pacote com 100g.

11.100
11.730
5.710
6.150
1.390
1.240
1.200
1.200
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1.250
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10. Aquisição de alimentos Comum
Itens
Quantidades
Biscoito de Água e Sal, pacote de 400 gramas. Embalagem primária atóxica
e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em
52.000
conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão
apropriado. Validade mínima de 8 meses após a entrega.
Biscoito salgado, tipo Cream Crack, embalado em pacote de 400 gramas,
contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem
primária atóxica e apropriada, com rotulagem aqueda, prazo de validade do
71.000
produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária
em papelão apropriado. Validade do produto de mínima de 8 meses após a
entrega.
Biscoito doce, tipo Maria, embalado em pacote de 400 gramas, contendo
açúcar, amido de milho, farinha de trigo, fermento químico e sal. Embalagem
primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade
44.000
do produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem
secundária em papelão apropriado. Validade do produto de mínima de 8
meses após a entrega.
Biscoito doce, tipo Wafer, pacote c/ 150g. Embalagem primária atóxica e
apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em
51.000
conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão
apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.
Biscoito doce Recheado, pacote c/ 140g. Embalagem primária atóxica e
apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do produto, em
51.000
conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária em papelão
apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.
Biscoito doce, tipo Maisena, pacote de 400 gramas. Embalagem primária
atóxica e apropriada, com rotulagem adequada e prazo de validade do
45.000
produto, em conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária
em papelão apropriado. Validade de mínima de 8 meses após a entrega.
Leite, em pó, integral, procedência nacional, com valor energético mínimo
83.000
400 kcal para 100 gramas do produto. A embalagem deverá informar as
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vitaminas que integram o leite, rendimento mínimo 6 e máximo de 8 litros
para 1 kg do produto, embalado em pacote aluminado de 200 gramas.
Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com
prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a
legislação vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto
de mínima de 6 meses após a entrega.
Leite, em pó, integral, procedência nacional, com valor energético mínimo
400 kcal para 100 gramas do produto, mínimo 6 e máximo de 8 litros para 1
kg do produto, embalado em pacote aluminado de 400 gramas. Embalagem
primária atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de
validade do produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação
vigente. Embalagem secundária apropriada. Validade do produto de mínima
de 6 meses após a entrega.
Leite, líquido, integral, embalagem Tetra-Pack, de 1 litro, caixa com 12
unidades. Embalagem primária atóxica e apropriada, com rotulagem
adequada com prazo de validade do produto e selo SIF ou SIE, em
conformidade com a legislação vigente. Embalagem secundária apropriada.
Validade de mínima do produto de 4 meses após a entrega.
Leite, em pó, desnatado, instantâneo, lata c/300g. Embalagem primária
atóxica e apropriada, com rotulagem adequada com prazo de validade do
produto e selo SIF ou SIE, em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem secundária apropriada. Validade do produto mínima de 6 meses
após a entrega.
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Café em pó, torrado e moído, embalado à vácuo, com 250 gramas, torração
média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a vácuo de
250 gramas, com registro da data de fabricação e validade estampada no
rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir certificado no
PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena validade (mínima
do produto de 8 meses após a entrega), com escala sensorial mínima 4,5
pontos, comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado
por órgão público competente, de acordo com os padrões de qualidade das
normas vigentes. embalagem primária com rotulagem adequada, atóxicas e
apropriada, em conformidade com a legislação vigente. embalagem
secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
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bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
Açúcar, triturado, fino, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
ALTAMIRA
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
MARABÁ
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
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legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
SANTARÉM
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
CAMETÁ
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
CAPANEMA
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
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sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
2.600
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
REDENÇÃO
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
3.100
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
3.000
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
PARAUAPEBAS
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala 2.800
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de 2.000
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
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em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
BREVES
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
ITAITUBA
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala
sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.
Marcas de referência: união, equivalente ou de qualidade superior.
TUCURUÍ
Café em pó, torrado e moído, embalagem tipo almofada, com 250 gramas,
torração média; bebida pura; sabor intenso; sem amargor, em embalagem a
vácuo de 250 gramas, com registro da data de fabricação e validade
estampada no rótulo da embalagem. padrão superior, a marca deve possuir
certificado no PQC - programa de qualidade do café, da ABIC, em plena
validade (mínima do produto de 8 meses após a entrega), com escala

2.800

3.000

2.800

2.700

3.500
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sensorial mínima 4,5 pontos, comprovado através de laudo emitido por
laboratório credenciado por órgão público competente, de acordo com os
padrões de qualidade das normas vigentes. embalagem primária com
rotulagem adequada, atóxicas e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária apropriada.
Açúcar refinado, branco, de primeira qualidade pacote com 1 kg - dissolução
rápida, branco, sem corantes, sem umidade ou empedramento e com cristais
bem definidos. embalagem primária com rotulagem adequada, prazo de
validade do produto, atóxica e apropriada, em conformidade com a
legislação vigente. embalagem secundária plástica, transparente e atóxica,
em fardos com capacidade de 30 kg. validade mínima de 6 meses após a
entrega.

3.400

11. Água Mineral
Itens
Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml
Água mineral, 5L*
Água mineral, 500 ml*

Quantidades
282.069
33.076
22.009
3.810
67.015
Altamira

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200 ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300 ml

14.233
949
1.149
Marabá

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200 ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300 ml

24.320
1.011
1.211
Santarém

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

16.273
1.031
1.230
Cametá

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

4.945
137
437
Redenção

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

5.620
149
449
Capanema

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

7.045
149
449
Parauapebas

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml

4.476
25.249
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Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

25.149
Breves

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

4.470
137
437
Itaituba

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

6.279
369
449
Tucuruí

Água mineral, 20L (sist. de comodato)
Água mineral, 48 copos c/ 200ml
Água mineral, 24 granadas c/ 300ml

7.745
937
1.137

12. MOBILIÁRIO
Itens
Quantidades
Cadeira executiva com capa no assento e encosto, com relax e back system
ou outro com a mesma fucionalidade (fim), encosto com regulagem de altura,
2.800
aranha nylon, rodízio nylon 50, com braços.
Cadeira executiva interlocutor base pé “s” braço fixo americano
2.000
Cadeira caixa base Back sistem reg. Altura do encosto.
1.300
Poltrona presidente base de alumínio apoia cabeça/braço reg. assento encosto
500
estofado/sincronizada
Poltrona diretor base de aluminio /braço reg. assento encosto
700
estofado/sincronizada.
Poltrona diretor interlocutor base em “s” cromada / assento encosto
800
estofado/braço “T” fixo
Poltrona presidente base de alumínio apóia cabeça/braço reg. assento
300
estofado/encosto em tela/ mecanismo sincronizada.
Poltrona diretor base de alumínio/braço reg. assento estofado/encosto em
300
tela/ mecanismo sincronizada.
Poltrona diretor interlocutor base fixa tubular cromada, braço fixo. Assento
300
estofado/encosto em tela
Poltrona presidente base de alumínio monobloco/braço fixo, mec.excentrico
130
Poltrona diretor base de alumínio monobloco/braço fixo, mec.excentrico
110
Poltrona diretor interlocutor base “S” balanço cromada monobloco/braço
240
fixo.
Poltrona para auditório individual assento rebatível, com prancheta
escamoteável e contra-capa do encosto em polipropileno, em SEMI2.000
COURO.
Longarina 04 lugares com braço fixo americano
579
Longarina 03 lugares com braço fixo americano.
298
Longarina 02 lugares com braço fixo americano.
165
Sofá modular 01 lugar com braço estrutura aço inox.
86
Sofá modular 02 lugares com braço estrutura aço inox.
160
Sofá modular 03 lugares com braço estrutura aço inox.
159
Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 800x500x1600mm
1.950
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(LxPxA)
Armário Super alto com 02 portas 04 prateleiras medindo
800x500x2000mm. (LxPxA)
Armário baixo com 02 portas 01 prateleira medindo 800x500x740mm
(LxPxA)
Suporte deslizante para pasta suspensa 760x410x80mm
Balcão principal curvo: Med: 1500x1500x1100x740mm
Balcão Auxiliar reto LADO DIREITO LD/ LADO ESQUERDO LE, MED:
1300x700x300x1100x740mm
Bancada com divisórias laterais com vidro superior medindo
900x1350x700mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1200/1200x600x740mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1300/1300x600x740mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1400/1400x600x740mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1500/1500x600x740mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1500/1200x600x740mm (LxPxA)
Mesa Delta Com Pé de Aço, MED: 1600/1400x600x740mm (LxPxA)
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200x1600x740mm (LxPxA)
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200x1800x740mm (LxPxA)
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED: 1200/2000x740mm (LxPxA)
Mesa Peninsular Com Pé de Aço, MED:1400//2000x740mm (LxPxA
Gaveteiro Volante 2 Gavetas Mais Gavetão,MED: 460x500x690mm
(LxPxA)
Gaveteiro Volante 3 Gavetas MED: 460x500x560mm (LxPxA)
Gaveteiro Volante 4 Gavetas MED: 460x500x690mm (LxPxA)
Gaveteiro suspenso 02 gavetas, MED: 280x400x440mm
Gaveteiro suspenso 03 gavetas, MED: 280x400x440mm
Mesa linear sem gavetas, MED: 1200x600x740mm
Mesa linear sem gavetas, MED: 1000x600x740mm
Mesa linear sem gavetas, MED: 1400x600x740mm
Mesa linear sem gavetas, MED: 1600x600x740mm
Mesa de reunião redonda, MED: 1200x740mm
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2000x1000x740mm
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2400x1200x740mm
Mesa de reunião oval ou semioval, MED: 2700x1200x740mm
Mesa Diretor em “L” medindo 800x2100x740mm podendo sofrer variação
de até 5% no acréscimo das medidas
Mesa Diretor medindo 1800x800x740mm podendo sofrer variação de até 5%
no acréscimo das medidas
Mesa de reunião diretoria c/ caixa de tomadas medindo 2700x1200x740mm
podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas
Mesa de reunião diretoria c/ caixa de tomadas medindo 1200x1200x740mm
podendo sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas
Armário Diretor Alto 02 Portas de Abrir, MED 800x420x1600mm podendo
sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas
Armário Diretor Baixo 02 Portas de Abrir, MED 800x420x730mm podendo
sofrer variação de até 5% no acréscimo das medidas

2.118
2.711
4.375
178
297
296
938
626
1.043
585
660
819
721
710
662
672
3.193
2.499
1.631
4.254
2.150
1.903
1.543
1.530
2.180
3.321
516
349
452
224
275
383
345
224
224
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Gaveteiro Volante 3 Gavetas MED 600x420x700mm
Plataforma modulo duplo individual medindo 1400x1500x740mm 66
Plataforma modulo simples individual medindo 1400x800x740mm
Módulo Duplo LE Pé Painel Inicial 1400x1500x740mm
Módulo Duplo LD Pé Painel Final 1400x1500x740mm
Módulo Duplo Central Pé Painel 1400x1500x740mm
Plataforma modulo simples individual medindo 1400x800x740mm
Plataforma modulo simples LE inicial medindo 1400x800x740mm
Plataforma modulo simples LD final medindo 1400x800x740mm
Plataforma modulo simples CENTRAL medindo 1400x800x740mm
Divisória melamínico medindo 1400X300X25mm
Gaveteiro lateral com tampo auxiliar medindo 900x500x740mm
Arquivo de aço 04 gavetas 81 Roupeiro em aço com 16 portas 82 Roupeiro
em aço com 20 portas
Armário de aço 02 portas
Armário de aço com portas pivotantes
Armário de aço com portas de correr
Estante de aço c/ 06 prt e reforço em X.
Estante de aço dupla face para biblioteca.
Estante de aço face simples para biblioteca.
Roupeiro em aço com 08 portas
Roupeiro em aço com 12 portas
Refrigerador – tipo frigobar 1 porta
Purificador de água eletrônico 2 torneiras
Geladeira
Fogão de 04 bocas
Forno microondas
Bebedouro Elétrico

224
235
200
250
250
866
390
350
360
318
590
933
500
500
500
1975
863
470
200
200
200
492
546
546
396
200

13. Fornecimento e Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado;
Itens
Quantidades
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
1.060
condicionado tipo janela, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
364
condicionado tipo janela, capacidade nominal 21.000 Btus/h a 30.000 Btus/h
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
condicionado com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000Btus/h., do tipo
12.330
Hi -Wall – ciclo frio
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
condicionado Split com capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h.
5.862
tipo Piso/ Teto
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
condicionado Split com capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.
2.669
tipo Piso/ Teto
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar
condicionado Split com capacidade nominal 60.000 Btus/h a 80.000Btus/h.
1.569
tipo Piso/ Teto
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Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar
condicionado tipo FANCOIL DE 30TR – MODELO FCT 380/85/VENT. C
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, fabricação seriada, condensação
a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar
reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal
7.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os produtos
devem possuir Selo Procel “A”.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante ( 7.000 Btus/h), de acordo
com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência Energética
e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização dos
serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a
instalação dos equipamentos até 5 metros de distância.
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall , fabricação seriada, condensação
a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar
reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal
9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos, Os produtos
devem possuir Selo Procel “A”.
Condicionador de ar tipo split High Wall INVERTER, capacidade de
refrigeração de 9.000 Btus/H, somente frio, tensão 220V, gás R-410a,
compressor rotativo R410a, selo Procel classificação energética Inmetro A
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (9.000 Btus/h), de acordo
com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência Energética
e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da realização dos
serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a
instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
Condicionador de ar tipo split High Wall INVERTER, capacidade de
refrigeração
12.000 BTU/H, tensão 220 v, tipo Split high-wall, INVERTER, com selo
Procel A,
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante 12.000 Btus/h,
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, , fabricação seriada,
condensação a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em
220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem
fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de
3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “A e B”.
Condicionador de AR, capacidade de refrigeração 18.000 Btus/H, tensão 220
v,
tipo Split high-wall, INVERTER, com selo Procel A.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (18.000 Btus/h, de
acordo com padrão de instalação para atender os critérios de Eficiência
Energética e rendimento, contendo preparo da área antes e depois da
realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material
necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
Condicionador de ar, Split, tipo Hi - Wall, fabricação seriada, condensação
a ar, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar
reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal

122

183

183

640

877

1.030

1.699
1736

970

1.187

1.876

650

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os
produtos devem possuir Selo Procel “B e C”.
Condicionador de ar tipo split High Wall - INVERTER, capacidade de
refrigeração de 24.000 Btus/H (ou superior) modelo de evaporadora 42
LUCA 012, Modelo condensadora 38 KCA 012, Somente frio, tensão 220V,
Gás R410a, Compressor
Rotativo R-410a, Selo Procel classificação energética Inmetro “A”,
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (24.000 Btus/h).
Condicionador de Ar, Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada,
condensação a ar, baixo nível de ruído, tensão 220v/60Hz,capacidade
nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos. Os
produtos devem possuir Selo Procel “C”.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (30.000 Btus/h),.
Condicionador de Ar Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada,
condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/
60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento
de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (36.000 Btus/h)
Condicionador de Ar Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação seriada,
condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v
60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento
de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (48.000 Btus/h).
Aparelho Ar Condicionado Split, tipo piso-teto, ciclo frio, fabricação
seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído,
Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do
equipamento de 3 (três) anos. Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
Instalação com empresa autorizada pelo fabricante (60.000 Btus/h).

931

1.372
718

688

491
492
478
478
624
558

14. Serviço de reprografia e digitalização
Itens
Quantidades
Multifuncional laser Monocromático Médio Porte A4 – Franquia 3.000 por
242
equipamento.
Multifuncional laser Monocromático Grande Porte A4 - Franquia 5.000 por
142
equipamento
Multifuncional laser Monocromática Médio Porte A3 - Franquia 10.000 por
10
equipamento.
Multifuncional laser Monocromática Grande Porte A3 - Franquia 40.000 por
10
equipamento.
Multifuncional laser Policromática Médio Porte A4 – Franquia 2.000 por
449
equipamento.
Multifuncional Laser Policromática Grande Porte A3 - Franquia 4.000 por
10
equipamento.
Impressora Plotter Policromática Grandes Formatos - Franquia 100 metro
10
linear por equipamento.
Scanner de mesa A4.
10
Software de Digitalização
10

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE PROJETOS LOGÍSTICOS

Leitor de Crachá RFID
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15. Aquisição de equipamentos de informática
Itens
Quantidades
KIT PC 4NCL., 3.0GHZ, CH 6MB,8GB DDR4,HD 1TB, LCD 19.5,
7032
GRAV/LEI
Monitor LCD, 20, wildesc.,170Âº/160Âº,RES.1600X900 A 60HZ
1964
KIT PC, 4NCL, 4.2GHZ,CH 8MB, 16GB DDR4, 256GB+HD 2TB, LED
3027
21.5"
Monitor de vídeo LED 24, tela IPS, full HD 1920X1080P "
1597
Computador ALL-IN-ONE, LED 23,4 NCL., 3,4GHZ, 8MB, 8GBDDR4,
1458
1TB
Notebook 14LCD, 2 NCL.,3.32GHZ,3MB CH,8GB DDR3,HD 500GB "
1324
Mouse optico USB
3262
Mochila p/ notebook de 15,6, em couro sintético "
922
Nobreak 0,6kva, senoidal bivolt
3370
Nobreak 0,7kva, senoidal bivolt
5590
Nobreak 1,2kva, senoidal bivolt
1547
Nobreak 1,5kva, senoidal, bivolt
3369
Projetor mult., 3lcd, 3.200lumens, 1280x800wxga, 33x320 "
582
16. Aquisição de Canecas de cerâmica e copos de fibra de bambu
Itens
Canecas de Cerâmica
Copos de fibra de bambu

Quantidades
35.675
42.860

17. Limpeza e Conservação
Itens
Auxiliar de Limpeza
Encarregado
Recepção
18. Gerenciamento de Combustível
Itens
Diesel, Etanol e Gasolina

Quantidades
1883
42
400

Quantidades
17.455.177,12

