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ADESIVO USO GERAL SECAGEM RAPIDA - 30.16.005850 

Adesivo bicomponente (resina e endurecedor) à base de resina epóxi - multiuso - 

com alto poder de adesão para colagens de grandes superfícies lisas, porosas ou 

irregulares - Resiste a até 80 graus Celsius, secagem rápida, embalagem com 23 g. 

Padrão Araldite ou de qualidade superior. 

 

AGENDA PERMANENTE - 30.16.006447 

Agenda, tipo permanente, revestimento capa curvim ecológico, gramatura 60, 

comprimento 205, tipo encadernação costurada, largura 143, tipo papel miolo off set, 

características adicionais folhas com impressão em preto, gravação na capa em, 

quantidade páginas 336, formato folhas 14,3 x 20,5, cor capa preta 

 

ALMOFADA PARA CARIMBO NUMERO 3, COR AZUL - 30.16.002068 

Almofada para carimbo, material caixa plástica, almofada de esponja absorvente 

revestida em tecido de algodão e feltro, entintada na cor azul, sem álcool, tamanho 

número 03. Deverá conter na embalagem data de fabricação, data de validade, 

composição química da tinta, e informação de segurança. Padrão de qualidade igual 

ou superior a Pilot e Japan Stamp. 
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APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, NEGRO E VERDE - 30.16.001015 

Apagador para quadro branco, negro e verde, medindo 15 x 5 cm, base de plástico, 

feltro com espessura mínima de 4.0 mm, de feltro tratado com Type e base de 

plástico ABS 2000 anatômico. Padrão de qualidade igual ou superior Pilot. 

 

APONTADOR PARA LAPIS, TIPO ESCOLAR - 30.16.000056 

Apontador para lápis, tipo escolar, sem depósito, formato ergonômico, 

confeccionado em plástico resistente, tamanho médio. Padrão de qualidade igual ou 

superior a Faber Castell. 

 

 

 

BARBANTE ALGODÃO. NÚMERO 8. ROLO COM 250 GRAMAS - 30.16.005851 

Barbante branco de algodão. Quantidade fios: 8 unidades. Acabamento superficial 

cru. Rolo com 250 gramas. 
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BORRACHA PARA USO EM DESENHO, 40X25MM - 30.16.002049 

Borracha para uso em desenho, revestida em vinil, medindo aproximadamente 40 x 

25 mm, com capa protetora. Padrão de qualidade igual ou superior a Mercur. 

 

 

CAIXA POLIONDA, PLASTICA, 350X250X140MM - 30.16.002037 

Caixa para arquivo poliondas, confeccionada em plástico amarelo resistente, 

medindo aproximadamente 350 x 250 x 140 mm. 

 

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - 30.16.000036                       

Caneta esferográfica azul Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente 

em qualquer tonalidade, com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. 

Carga em plástico transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, 

seu interior, vide outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao 

corpo, por rosca ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão 

com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor 

da tinta, com clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. 

Tampinha traseira em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa 

firmemente ao corpo, impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e 

a escrita firme, isenta de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot, 

Paper Mate, Faber Castell, Compactor, Pentel ou superior. 
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CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - 30.16.000037 

Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, 

com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico 

transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide 

outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca 

ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de 

tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com 

clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira 

em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, 

impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta 

de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot ou superior.  

 

 

 

 

 

 

CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - 30.16.000050 

Corpo em material termoplástico, cor cristal transparente em qualquer tonalidade, 

com inscrição da marca gravada em baixo ou alto relevo. Carga em plástico 

transparente, permitindo visualização de cor e o nível da tinta e, seu interior, vide 

outros dados. Ponteira em plástico ou metal, fixada firmemente ao corpo, por rosca 

ou colada de forma que não possa ser removida. Ponta em latão com esfera de 

tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. Tampa em material termoplástico na cor da tinta, com 

clips e ventilada, devendo se fixar firmemente ao corpo da caneta. Tampinha traseira 

em material termoplástico, na cor da tinta, devendo ser fixa firmemente ao corpo, 

impedindo sua remoção. A tinta deverá ser inodora e atóxica e a escrita firme, isenta 

de borrões ou falhas. Padrão de qualidade igual: BIC, Pilot ou superior.  
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CANETA MARCA TEXTO, PONTA FLUORESCENTE, AMARELA - 30.16.005861 

Caneta marca - texto, corpo plástico, com ponta fluorescente chanfrada de 4 mm na 

cor amarela. Comprimento (com tampa) de 135mm (admitindo variação de +/- 5mm). 

Ponta de feltro e tinta à base de solvente resistente a água. Deve cobrir, no mínimo, 

12 folhas de papel ofício, distribuídos em 56 linhas de 96 caracteres diversos por 

linha, fonte tipo "TIMES NEW ROMAN" tamanho 10. Padrão de qualidade PILOT, 

BIC, Faber Castell ou superior.    

 

CANETA NANKIN PONTA DE AÇO 0,3MM - 30.16.006525 

Caneta Nankin ponta de aço; 0,3mm; tinta líquida, não recarregável; cor preta. 

Padrão igual ou superior ao modelo "caneta nankin pilot hi-tecpoint v5”. 

 

CANETA CD/DVD PRETA – 30.16.000018 

Marcador permanente para escrever sobre o CD/DVD (ponta poliéster 2.0mm). Cor 

preta. Tinta a base de álcool. Espessura de escrita: 0,5mm. Ideal para CD, DVD, 

plásticos, vinil, acrílicos e vidros. 
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CAPA PROTETORA PARA CD - 30.16.005456 

Capa, material plástico, comprimento 145, cor incolor, largura 130, características 

adicionais furos para processo, aplicação proteção cd 

 

CD-R VIRGEM, 700MB, 80 MINUTOS – 30.16.005636  

CD-R virgem, CD de única gravação (gravável), capacidade para armazenagem de 

700 MB de dados (armazena documentos, jogos, aplicações multimídia e fotos 

digitais) ou 80 min. de áudio, velocidade de gravação 52 x, compatível com todos os 

gravadores de CDs de microcomputador, com capa plástica. Padrão de qualidade 

igual ou superior Sony. 

 

 

CHAVEIRO COM ETIQUETA - 30.16.005982 

Chaveiro, material alumínio, tamanho 2,50 x 4, aplicação identificação chaves, 

características adicionais área livre porta etiqueta 3,5 com x 2 cm. Cores sortidas. 

Padrão de qualidade igual ou superior a Acrimet. 
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CLIPE NIQUELADO NUMERO 1 - 30.16.002055 

Clipe niquelado número 1, caixa com 100 unidades cada. Padrão de qualidade igual 

ou superior a Bacchi. 

 

CLIPE NIQUELADO NUMERO 4/0 - 30.16.006445 

Clipe niquelado numero 4/0, caixa com 50 unidades. Padrão igual ou superior a 

Bacchi. 

 

 

CLIPE NIQUELADO NUMERO 8/0 - 30.16.006446 

Clipe niquelado numero 8/0, caixa com 25 unidades. Padrão igual ou superior a 

Bacchi. 

                        



9 
 

CLIPS TRANÇADO TIPO TRUNFO EM AÇO NIQUELADO NR. 1 - 30.16.002057 

Clips trançado Tipo Trunfo em Aço Niquelado Nr. 1. Com 12 unidades. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Bacchi. 

 

COLA BASTAO, ATOXICA - 30.16.002076 

Cola em bastão, a base de água, lavável, atóxica, embalagem em material plástico 

reciclado contendo até 10g, blister de papel reciclado. Padrão de qualidade igual ou 

superior a Bic Ecolutions. 

 

 

COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL - 30.16.002077 

Cola, composição base água, cor branca, aplicação papel, couro e tecido, 

características adicionais lavável e atóxica, frasco com 90 gramas. No rótulo 

deveram constar instruções de uso e orientações de segurança. Padrão de 

qualidade: Bic, Pritt ou superior 
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COLCHETE LATONADO NUMERO 6 - 30.16.002058 

Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho n 6, 30mm. 

Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. Caixa com 72 unidades. 

  

COLCHETE LATONADO NUMERO 10 - 30.16.005184 

Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho n 10, 

50mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. Caixa com 72 unidades. 

 

COLCHETE LATONADO NUMERO 15 - 30.16.005362 

COLCHETE LATONADO NUMERO 15. Colchete fixação, material chapa de aço 

revestido, tratamento superficial latonado, tamanho numero 15. Caixa com 72 

unidades. 
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CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 18ML - 30.16.000044 

Corretivo líquido a base de água, frasco com aproximadamente 18 ml. Fórmula à 

base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças. Não prejudica o meio 

ambiente. Padrão de qualidade igual ou superior a Bic. 

 

 

DVD-R VIRGEM, GRAVAVEL, TEMPO DE GRAVACAO 120 MIN - 30.16.006087 

DVD-R virgem, gravável, tempo de gravação 120 min, capacidade 4.7 GB, 

velocidade de leitura 8 X, alta capacidade e confiabilidade, mídia óptica, utilizada 

para armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, 

jogos, imagens digitais e outros tipos de dados. Padrão Sony ou de melhor 

qualidade.  

 

ELASTICO UTIL, PACOTE COM 50 G - 30.16.002059 

Elástico látex amarelo número 18, pacote com 50 gramas. 
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ENVELOPE BRANCO TAMANHO 22 X 16CM – ENCAPA - 30.16.005286 

Envelope branco tamanho 22 x 16cm - Encapa. 

 

ENVELOPE OFICIO TIMBRADO UFOP - 30.16.005118 

 

ENVELOPE SACO KRAFT  185X248MM - 30.16.005122 

Envelope saco kraft timbrado 185x248mm                     

 

ENVELOPE PARA CD/DVD- 30.16.000996 

Envelopes para CD/DVD no formato 126x126mm, produzido em papel off-set 75 

g/m2, com janela de acetato medindo 82 x 95. 
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ENVELOPE TIMBRADO UG 003 324X229 MM - 30.16.005111 

Envelope timbrado UG 003, 324 X 229 mm, gramatura de 80g. 

 

ENVELOPE TIMBRADO UG/010 250X353MM - 30.16.005126 

Envelope timbrado UG/010 250x353mm  

 

 

 

ENVELOPE TIMBRADO UG 011 310X410 MM -30.16.005112 

Envelope, cor parda, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, largura 

310, comprimento 410, impressão em uma face, com timbre do brasão da República 

e dizeres: Ministério da Educação, Universidade Federal de Ouro Preto na parte 

superior, características adicionais impressão do endereço na parte inferior 

conforme modelo, cor impressão preta. Acondicionado em caixa com 250 unidades. 

Padrão de qualidade igual ou superior a Foroni. 
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ESTILETE LARGO - 30.16.005873 

Estilete largo de 18 mm cor, azul, vermelho, alta resistência, trava de segurança, 

lâmina em aço. Qualidade igual ou superior a goller. 

 

 

ETIQUETA AUTO-ADESIVA FORMATO 33,9 X 101,6 MM – 30.16.006455 

Etiqueta auto-adesiva branca. Folha tamanho CARTA. Uso manual e ink-jet laser. 

Formato 33,9 x 101,6 mm. Com 100 folhas, contendo 14 etiquetas cada folha. Total 

de 1400 etiquetas por caixa. 

 

 

EXTRATOR DE GRAMPOS - 30.16.000968 

Extrator de grampos tipo espátula, confeccionado em aço inoxidável. Padrão de 

qualidade igual ou superior Central 
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 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M - 30.16.002035 

Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 12mm, 

comprimento 50m. Padrão de qualidade igual ou superior 3M. 

 

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 50 MM X 50 M - 30.16.000091 

Fita adesiva para embalagem, incolor, tipo monoface, rolo de 50mm x 50m (LxC). 

Padrão de qualidade igual ou superior a 3M. 

 

FITA CREPE, 19 MM X 50 M - 30.16.002034 

Fita crepe, adesiva, tamanho: 19 mm x 50 m. Padrão de qualidade igual ou superior 

a Scotch 3M. 
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GIZ ESCOLAR BRANCO – 30.16.001005 

Giz escolar branco, caixa com 50 unidades. Giz para quadro negro, tipo palito, cor 

branca, atóxico. Características adicionais: plastificado e antialérgico. Composição: 

gesso e água. Padrão de qualidade igual ou superior a Delta.  

 

GIZ ESCOLAR COLORIDO – 30.16.001006                               

Giz escolar, cores diversas, caixa com 50 unidades. Giz para aplicação em quadro 

negro, tipo palito, atóxico. Características adicionais: plastificado e antialérgico. 

Composição: gesso e água. Padrão de qualidade igual ou superior a Delta. 

 

GRAMPEADOR DE PAPEL, ATE 240 FOLHAS - 30.16.005168 

Grampeador para papel, de mesa, tamanho grande. Utiliza grampos 23/8 a 23/23. 

Capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2. Estrutura metálica, 

formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior 

conforto ao grampear. Gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência. 

Mola do empurrador em formato helicoidal de alta resistência e retração automática. 

Toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caraça deverá ser de metal, 

não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. Base com 

revestimento antiderrapante. Padrão de qualidade igual ou superior a Genmes. 
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GRAMPEADOR DE PAPEL, ATE 30 FOLHAS - 30.16.005384 

Grampeador para papel, de mesa. Tamanho grande. Capacidade grampear até 30 

folhas. Estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou 

plástico, para maior conforto ao grampear. Gaveta em aço cromado ou pintura epoxi 

de alta resistência. Mola do empurrador em formato helicoidal de alta resistência. 

Toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caraça deverá ser de metal, 

não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. Base com 

revestimento antiderrapante. Padrão de qualidade igual ou superior a Carbex. 

 
 

GRAMPO COBREADO 26/6 – 30.16.002060 (p/ grampeador de até 30 folhas) 

Grampo cobreado para grampeador, medida 26/6. Tipo: arame cobreado. Com 

capacidade de grampear até 20 folhas de papel com gramatura 75g/m2 com 

grampos fechados ou 8 folhas com 75 g/m2 com grampos abertos. Acondicionado 

em caixas com 5.000 grampos. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. 

 
 

GRAMPO GALVANIZADO 23/13 - 30.16.005457 (p/ grampeador de até 240 folhas) 

Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 

23/13. Caixa com 5.000 unidades. Padrão de qualidade igual ou superior a Bacchi. 
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GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA), 80 MM - 30.16.003016 

Grampo trilho encadernador, em aço, cor niquelado, 8 x 1, aplicação em fixação de 

folhas e pastas, caixa com 50 unidades. 

 

LÁPIS PRETO NÚMERO 2 - 30.16.002047 

Lápis preto número 02, macio, sem trincas, ultrarresistente. Mina grafite número 2. 

Material do corpo de madeira reflorestada, sem borracha apagadora. Diâmetro de 8 

a 10 mm. Comprimento de 175 a 185 mm. A marca e o número da mina de grafite 

deverão estar estampados no corpo do lápis. Padrão de qualidade igual ou superior 

a Faber Castell. 

 

 

LIVRO DE ATA PAUTADO 33X23CM C/200FLS - 30.16.000061 

Livro de ata, pautado e numerado, com termo de abertura e encerramento, medindo 

aproximadamente 33 x 23 cm, com 200 folhas. 
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LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS - 30.16.002079 

Livro de protocolo, papel off-set, com 100 folhas, comprimento de 160 x 220 mm 

(CxL), capa dura, com folhas pautadas e numeradas sequencialmente, material capa 

papelão, gramatura folhas 54g. 

 

 

MOLHADOR DE DEDOS - 30.16.000967 

Molhador de dedos, pasta de 12 gramas, utilizado para manuseio de papéis e 

cédulas de dinheiro. Padrão de qualidade igual ou 

superior a Tonbras. 

 
 

PAPEL ALCALINO P/PLOTTER (SULFITE) GR.75G/M2F.914X50 - 30.16.006570 

Papel bobinado, material papel sulfite, aplicação plotter, comprimento 50, gramatura 

75, largura 914. 
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PAPEL ALMACO PAUTADO - 30.16.005044 

Papel almaço, A3 com pauta e timbre UFOP, 56 g, pacote com 200 folhas. 

 

PAPEL AUTO ADESIVO, TIPO CONTACT - 30.16.000054 

Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor incolor, rolo com dimensões 

de 450 mm (largura) x 25 m (comprimento). 

 

 

PAPEL KRAFT, 80G, BOBINA DE 10KG, COM 60CM X 165M - 30.16.006112 

Papel Kraft, cor natural, 80g, bobina com 10 kg, medidas do rolo: 60 cm x 165 m. 

Padrão de qualidade igual ou superior a C N Sra Libano. 
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PAPEL TAMANHO A4 PCT 500 FOLHAS BRANCO 75G/M2 - 30.16.005143 

Papel sulfite, tamanho A4 210 x 297mm, ultra branco, pacote com 500 folhas cada. 

Papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso. Gramatura: 

72 g/m2 a 78 g/m2. Espessura: 0,091 mm a 0,105 mm. Umidade: 2,7% a 4,3%. 

Aspereza Bendtsen máxima 320,1 ml/min. Alvura mínima: 95,9%. Certificação 

ambiental Cerflor ou FSC. Padrão de qualidade igual ou superior a marca Chamex. 

 

PASTA AZ, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO - 30.16.002040 

Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com proteção metálica das bordas inferiores 

e garras reforçadas, em papelão com espessura mínima de 3 mm, revestido com 

película plástica e visor de identificação. 

 
 

PASTA COM ABA – ELASTICO - 30.16.001029 

Pasta com aba - elástico. Pasta arquivo, material polipropileno, lombada 2, cor 

incolor, características adicionais com elástico, tamanho ofício. 
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PASTA DOBRADA PLASTIFICADA PRETA - 30.16.002041 

Pasta dobrada em cartão duplex (250 g/m2), preta, plastificada com plástico 

transparente, com grampo plástico. Medidas: 340 x 0 x 235 mm. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Dello. 

 

PASTA PLASTIFICADA PARA FOLHETOS COM 100 PLASTICOS - 30.16.006318 

Pasta plastificada para folhetos, lombo largo, tamanho ofício, com 100 plásticos. 

 

 

PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO CASTANHA - 30.16.002044 

Pasta suspensa para arquivo, em papel cartão marmorizado de espessura 0,50 mm, 

plastificada, gramatura: 538 a 580g/m2. Medidas: 361 x 0 x 240mm. Cor castanha, 

com prendedor e molas de metal, suporte de polipropileno, visor, etiqueta. Padrão 

de qualidade igual ou superior a Dello. 
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PASTA UFOP COM BOLSO COR VINHO -30.16.005230 

Pasta UFOP com bolso cor vinho. 

 

PERCEVEJO LATONADO - 30.16.002061 

Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 10. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Prayon. Caixa com 100 unidades. 

 

 

PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS - 30.16.005270 

Perfurador de papel, em aço, com capacidade para perfurar até 30 folhas por vez. 

Estrutura metálica de alta resistência. Distância entre os dois furos: 80mm. 

Flexionador anatômico em formato de "U" ou que acomode toda a superfície da 

mão, proporcionando o menor esforço possível para perfurar. Cor preta. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Acco ou Maxprint. 
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PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL - 30.16.005393 

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia.Tinta especial, a base de água, não 

recarregável, cor azul. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento 

mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e 

macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro 

branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. 

Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação 

indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7. 

 

 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO - 30.16.000999 

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não 

recarregável, cor preto. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento 

mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e 

macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro 

branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. 

Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação 

indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7. 



25 
 

 

 

 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE - 30.16.005400 

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não 

recarregável, cor verde. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento 

mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e 

macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro 

branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. 

Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação 

indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7. 

 

 

 

PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO - 30.16.005394 

Pincel para quadro branco, novo, ponta macia. Tinta especial, a base de água, não 

recarregável, cor vermelha. Corpo e tampa em material termoplástico. Comprimento 

mínimo de 90 mm. Ponta em formato cônico, devendo constituir uma escrita firme e 

macia. Deverá proporcionar ótima leitura à distância mínima de 5m do quadro 

branco. Fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco. 

Validade mínima de 1 ano contra falhas, ressecamento e defeito de fabricação 
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indicada pelo fabricante do produto, a contar da entrega do material. Padrão de 

qualidade igual ou superior a Pilot WBM-7. 

 

 

PRANCHETA A4, 330 MM X 230 MM – 30.16.005343 

Prancheta A4, 330 mm x 230 mm. Fabricada em fibra pp, formato A4, cor fumê, 

prendedor de plástico. Altura: 330 mm, largura: 230 mm, espessura: 3,2 mm. Padrão 

de qualidade igual ou superior a Acrimet. 

 

 

REGUA MOLEGATA 30 CM - 30.16.002081 

Régua molegata 30 cm, muito flexível, em PVC transparente, bordas sem chanfros, 

com 0,75 mm de espessura. Padrão de qualidade igual ou superior a Trident. 

 

 

SACO PLASTICO TRANSPARENTE MEDINDO 24 X 34 X 0,20 - 30.16.002006 

Saco plástico transparente, resistente, medindo 24 x 34 x 0,20. 
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TESOURA PARA USO GERAL - 30.16.001028 

Tesoura para uso geral, lâmina em aço inox 7'', cabo em polipropileno, comprimento: 

275 mm. Padrão de qualidade igual ou superior a Tramontina. 

 

 

TINTA PARA CARIMBO AZUL - 30.16.002069 

Tinta para carimbo, cor azul, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, 

aplicação almofada, capacidade frasco 40. 

 

 

TINTA PARA CARIMBO PRETA - 30.16.002070 

Tinta para carimbo, a base de água, na cor preta, para todos os tipos de almofadas, 

frasco com 42 mL. Padrão de qualidade igual ou superior a Pilot. 
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