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Biblioteca de fitas robotizada 
("tape library')

3 R$80.400,00 1 R$80.400,00

Cartuchos (mídias de backup) de 
Leitura/Escrita padrão LTO 
Ultrium 7

4 R$592,52 48 R$28.440,96

Bloco de recado, em papel 
reciclado, na cor amarelo, largura 
76mm, comprimento 102mm, 
com 100 folhas de papel liso, tipo 
removível, características 
adicionais auto-adesivo, post it.

1 BL. R$2,69 200 R$538,00

Bloco de recado, material papel 
na cor amarelo, largura 38mm, 
comprimento 50mm, pacote com 
4 unidades, com 100 folhas de 
papel liso, tipo removível, 
características adicionais auto-

2 PC R$3,00 200 R$600,00

Caneta marca texto amarela, em 
material plastico reciclado - com 
tinta fluorescente na cor amarela, 
ponta facetada, traço de 1 a 4 
mm.

3 UN. R$1,05 200 R$210,00

Lapis preto 2b, com revestimento 
em madeira de reflorestamento, 
corpo cilindrico ou sextavado, 
medindo 17 cm de comprimento, 
com pintura atóxica, grafite 
inteiriço e uniforme. A variacao 
maxima admitida na medida sera 

89 UN. R$0,58 200 R$116,00

Lapiseira para desenho nº 07 - 
em plastico, com prendedor, 
ponteira e acionador em metal, 
com borracha, cor preta ou azul.

90 UN. R$2,74 40 R$109,60

Adesivo incolor secagem rápida, 5 
gramas, aplicação papel, couro, 
metal, vidro, cortiça, plástico, 
madeira; componente básico 
alfacianoacrilato e polimetacrilato, 
(tipo super bonder ou similar com 
mesmo padrão de qualidade). 

4 UN. R$18,24 30 R$547,20
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Bloco de recado, material papel 
na cor amarelo, largura 76mm, 
comprimento 102mm, com 100 
folhas de papel liso, tipo 
removível, características 
adicionais auto-adesivo, post it. 

5 BL. R$2,56 200 R$512,00

Bloco de recado, material papel 
na cor rosa, largura 76mm, 
comprimento 102mm, com 100 
folhas de papel liso, tipo 
removível, características 
adicionais auto-adesivo, post it. 

6 BL. R$2,63 200 R$526,00

Bloco de recado, material papel 
na cor amarela, largura 38mm, 
comprimento 50mm, pacote com 
4 unidades, com 100 folhas de 
papel liso, tipo removível, 
características adicionais auto-
adesivo, post it. 

7 PC R$3,18 300 R$954,00

Borracha verde, mácia e livre de 
látex (atóxica), ideal para 
desenho,possui ondulação 
triangular nas extremidades.

8 UN. R$0,74 50 R$37,00



Caneta esferográfica azul, corpo 
em poliestireno (ps) transparente 
(cristal); tampa da caneta 
destacável, com clipe para fixação 
em bolso, confeccionada em 
polipropileno (pp) na cor da tinta; 
reservatório de carga 
confeccionado em polipropileno 
(pp) transparente com diâmetro 
externo mínimo de 3,0 mm e 
comprimento mínimo de 130 mm; - 
reservatório de carga com 
diâmetro interno de, no mínimo, 
2,0 mm e com, no mínimo, 110 
mm de tinta; comprimento externo 
mínimo do corpo da caneta sem 
tampa: 140 mm; diâmetro mínimo 
do corpo da caneta 8,0 mm; a 
quantidade da tinta deve ser 
suficiente para escrever, no 
mínimo, 1500 metros lineares; 
deverá apresentar escrita 
uniforme e macia, sem falhas, 
sem borras e sem excesso de 
tinta durante o traçado, não 
podendo ainda possuir folga que 
permita retração da ponta durante 
a escrita; carga com esfera 
confeccionada em tungstênio, 
alojada em suporte de latão; 
suporte de latão alojado em capa 
de poliacetal (pom), para 

9 UN. R$0,57 10000 R$5.700,00



Caneta esferográfica preta, corpo 
em poliestireno (ps) transparente 
(cristal); tampa da caneta 
destacável, com clipe para fixação 
em bolso, confeccionada em 
polipropileno (pp) na cor da tinta; 
reservatório de carga 
confeccionado em polipropileno 
(pp) transparente com diâmetro 
externo mínimo de 3,0 mm e 
comprimento mínimo de 130 mm; - 
reservatório de carga com 
diâmetro interno de, no mínimo, 
2,0 mm e com, no mínimo, 110 
mm de tinta; comprimento externo 
mínimo do corpo da caneta sem 
tampa: 140 mm; diâmetro mínimo 
do corpo da caneta 8,0 mm; a 
quantidade da tinta deve ser 
suficiente para escrever, no 
mínimo, 1500 metros lineares; 
deverá apresentar escrita 
uniforme e macia, sem falhas, 
sem borras e sem excesso de 
tinta durante o traçado, não 
podendo ainda possuir folga que 
permita retração da ponta durante 
a escrita; carga com esfera 
confeccionada em tungstênio, 
alojada em suporte de latão; 
suporte de latão alojado em capa 
de poliacetal (pom), para 

10 UN. R$0,59 100 R$59,00

Caneta hidrográfica  corpo 
estreito, linhas longitudinais e 
ponta fina  de 0,4 mm e reofrço 
metálico - tinta à base de água 
com secagem rápida, atóxica, 
jogo com 12 cores

11 JG R$47,58 30 R$1.427,40

Caneta hidrocor -  ponta grossa, 
lavável, altura: 15cm, 
profundidade: 18,50cm, peso 
90,00 gramas, jogo com 12 cores.

12 JG R$8,00 20 R$160,00

Caneta marca texto na cor azul, 
em material plastico reciclado - 
com tinta fluorescente na cor 
amarela, ponta facetada, traço de 
1 a 4 mm

13 UN. R$0,91 150 R$136,50



Cinta elástica para processos na 
cor branca, costura reforçada, 
medindo 4 cm de largura x 25 cm 
de diâmetro, com a composição 
de 70% poliéster e 30% latex, 
com sigla "órgão/esmpu" (a sigla 
do órgão participante deverá ser 
inserido no lugar da palavra 
“órgão”) na cor verde em toda a 
sua extensão, nas dimensões 2,5 
cm de altura x 5,0 cm de 
comprimento, mantendo um 

14 UN. R$1,69 300 R$507,00

Corretivo em fita (dimensões 
mínimas de 4,2 mm x 6 m) com 
aplicador tipo roller, com corpo 
transparente e ergonômico. 
Capacidade para cobrir qualquer 
tipo de tinta com apenas uma 

15 UN. R$7,67 30 R$230,10

Divisória– jogo com 10 projeções 
coloridas, em polipropileno, 
material leve, atóxico, resistente, 
medindo 215x298mm.

16 JG R$6,37 30 R$191,10

Envelope confeccionado em 
papel kraft natural - tipo saco 
(envelope onde a aba localiza-se 
na menor dimensão). Conforme 
nbr 13314/2009, classificação 
(c6/c5), dimensões: 310mm x 
410mm, com tolerância de +/- 2 
mm, com superfície e massa 
homogênea, espessura uniforme, 
baixo índice de deformação 
devido ao calor. Gramatura 
mínima 80 g/m², (de acordo com 
a nbr nm-iso 536/2000 abnt); os 
envelopes deverão ser cintados 
em até 100 (cem) unidades, 
acondicionados conforme praxe 
do fabricante, os envelopes 

17 CT R$28,00 15 R$420,00

R$40.469,16
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Envelope confeccionado em 
papel kraft natural - tipo saco 
(envelope onde a aba localiza-se 
na menor dimensão). Conforme 
nbr 13314/2009, classificação 
(c6/c5), dimensões: 470mm x 
310mm, com tolerância de +/- 2 
mm, com superfície e massa 
homogênea, espessura uniforme, 
baixo índice de deformação 
devido ao calor. Gramatura 
mínima 120 g/m², (de acordo com 
a nbr nm-iso 536/2000 abnt); os 
envelopes deverão ser cintados 
em até 100 (cem) unidades, 
acondicionados conforme praxe 

18 CT R$220,66 10 R$2.206,60

Estilete pequeno com travador, 
corpo em plástico, medindo 
aproximadamente 13,5cm, lâmina 
de 9mm de largura dotada de 
pontas renováveis, confeccionada 
em aço carbono com tratamento 

19 UN. R$1,43 20 R$28,60

Estilete grande com travador, 
corpo em plástico, para lâmina de 
18mm de largura dotada de 
pontas renováveis, confeccionada 
em aço carbono com tratamento 
antiferrugem.

20 UN. R$4,45 20 R$89,00

Extrator de grampo tipo espatula - 
em aço inoxidável, medindo 15 
cm de comprimento. A variação 
máxima admitida nas medidas 
será de 5%.

21 UN. R$1,08 30 R$32,40

Fita autoadesiva, material crepe, 
tipo monoface, cor bege claro, 
medindo aproximadamente 
25mmx50m (l x c). Aplicação 
multiuso

22 UN. R$6,69 50 R$334,50

Fita dupla face - em filme de 
polipropileno com adesivo a base 
de resina/borracha em ambas as 
faces, medindo 30 m x 19 mm (c 
x l).

23 UN. R$5,56 10 R$55,60

Fita adesiva tipo “durex”, material 
plástico adesivo/celofane/ou 
polipropileno, tamanho 
aproximado 12 mm (larg) x 65 m 
(comp), cor incolor, aplicação 

24 UN. R$1,44 20 R$28,80

Grampeador de metal, tipo 
alicate, capacidade 25 folhas, 
para grampo de 26/6, na cor 
(preta ou cinza), trilho fixo e apoio 
emborrachado.

25 UN. R$26,68 50 R$1.334,00

Grampo para grampeador 
eleétrico rapid 5080 -cartucho 
cassete 580 c/ 5000 unidades.

26 UN. R$345,29 4 R$1.381,16



Grampo galvanizado 8mm(23/8), 
caixa com 5000 unidades.

27 CX R$12,45 4 R$49,80

Grampo galvanizado 13mm 
(23/13), caixa com 5000 

28 CX R$22,26 4 R$89,04

Grampo-trilho (bailaria), tipo 
"romeu e julieta", produzida em 
polietileno de alta resistência que, 
ao se encaixar, forma um 
conjunto único com engate por 
pressão em diferentes alturas. 
Com sistema frontal de fixação 
que permita o manuseio das 
folhas sem abertura ou 
deslocamento nos pontos de 
fechamento. Base, hastes e 
presilha retangulares. Presilha 
com sistema de fixação travafix. 
Distância entre os furos da 

29 UN. R$13,34 400 R$5.336,00

Pasta catálogo com envelopes 
plásticos; na cor preta c/ 100 
envelopes, medindo 334x230mm.

30 UN. R$31,93 12 R$383,16

Pasta em cartolina plastificada, 
com elástico, med. 334x230mm.

31 UN. R$1,50 12 R$18,00

Pasta em “l”, em polipropileno 
cristal gofrado, anti reflexo, 
perfeita transparência e sem 
aderência ao pepel, espessura de 
0,5, med. 210x297 (axl). Pacote 
com 10 unidades.

32 PCT R$6,17 60 R$370,20

Pasta em “l, em polipropileno 
cristal gofrado, anti reflexo, 
perfeita transparência e sem 
aderência ao pepel, espessura de 
0,5, med. 334x230mm. Pacote 
com 10 unidades.

33 PCT R$19,40 60 R$1.164,00

Percevejo latonado nº 2, caixa 
com 100 unidades.

34 CX R$3,33 20 R$66,60

Prancheta em acrílico com 
 prendedor de metal, tamanho 
334x230mm, espessura de 3 mm 
em toda a superfície, cantos 

35 UN. R$16,42 20 R$328,40

Papel bobinado branco, para 
plotter, 75g/m², 914mm x 50m.

42 BB R$36,05 10 R$360,50

Papel filicoat laser matte a3 
160g/m2, cor branco, pacote com 
100 folhas. (apresentação de 
amostras).

43 PCT R$99,00 50 R$4.950,00

Papel filicoat laser matte a4 
180g/m2, cor branco, pacote com 
80 folhas. (apresentação de 
amostras).

44 PCT R$49,00 40 R$1.960,00

Papel filicoat laser matte a4 
160g/m2, cor branco, pacote com 
100 folhas. (apresentação de 
amostras).

45 PCT R$58,99 70 R$4.129,30



Papel filicoat laser matte a4 
120g/m2, cor branco, pacote com 
125 folhas. (apresentação de 
amostras).

46 PCT R$49,00 70 R$3.430,00

Papel sulfite a3 75 gramas. 47 RM R$46,81 20 R$936,20

Cabeça de impmpressão p/plotter 
hp (c9384a-matte black  / yellow).

48 UN. R$390,63 1 R$390,63

Cabeça de impressão p/ plotter hp 
(c9383a - magenta / cyan).

49 UN. R$500,00 1 R$500,00

Cabeça de imp. P/ plotter hp 
(c9380a - gray / photo black).

50 UN. R$398,00 1 R$398,00

Cartucho para impressora 
multifuncional hp 8610 amarelo

51 UN. R$126,66 5 R$633,30

Cartucho para impressora 
multifuncional hp 8610 azul.

52 UN. R$126,66 5 R$633,30

Cartucho para impressora 
multifuncional hp 8610 magenta.

53 UN. R$127,67 5 R$638,35

Cartucho para impressora 
multifuncional hp 8610 preto

54 UN. R$161,67 5 R$808,35

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9374a - gray).

55 UN. R$398,43 1 R$398,43

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9372a - magenta).

56 UN. R$394,27 1 R$394,27

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9370a - photo black).

57 UN. R$394,40 1 R$394,40

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9403a - matte black).

58 UN. R$398,73 2 R$797,46

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9373a - yellow).

59 UN. R$418,54 1 R$418,54

Cartucho de tinta para plotter hp 
(c9371a - cyan).

60 UN. R$444,50 1 R$444,50

Cesta retangular, para servir, com 
alça reta africa, , dimensões; 

65 UN. R$27,19 6 R$163,14

Dispenser para copos 
descartáveis de 200 ml, com 
suporte de parede,  em acrílico, 
diâmetro de 8,5 cm, altura de 50 
cm, tampa em plástico, com 
alavanca que permite a saída de 

66 UN. R$43,99 4 R$175,96

Refil (elemento filtrante) , com 
rosca, compatível como filtro da 
marca acqua mil super 
características: composição 
básica: carvão ativado e 
polipropileno vazão recomendada: 
120 litros de água/hora; 
dimensões aproximadas: 65 x 
247mm; retenção de partículas: 
classe c( 5 a 15 micras); pressão 
de operação: 19.6 a 392 kpa( 2 a 

67 UN. R$73,32 24 R$1.759,68

R$2.098,78
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Adaptador com entrada tomada 
bipolar com contato de 
aterramento (2p+t); conhecido 
como padrão universal (antigo); 
saída plugue bipolar com contato 
de aterramento (2p+t) de acordo 
com a norma nbr 14136 novo 
padrão brasileiro; tensão 110-
220v, corrente nominal 10 a, 

68 UN. R$28,95 8 R$231,60

Adaptador com entrada: 3 pinos 
padrão novo; saída: dois polos 
quadrado e um terra de acordo 
com a norma nbr 14936, tensão 
110-220 v, corrente nominal 10 a.

69 UN. R$5,20 4 R$20,80

Filtro de linha botão liga/desliga: 
diretamente no equipamento, 
tomadas 2 polos e terra, padrão 
nema 5/15; quantidade de 
tomadas: 4 (quatro), mínimo; 
comprimento mínimo do cabo: 
1,30m (um metro e trinta 
centímetros); proteção contra 
sobrecorrente com fusíveis; 
proteção contra surtos com filtros 
eletrônicos; corrente máxima: 

70 UN. R$19,60 30 R$588,00

Pilha recarregável, tamanho aa, 
1,2v, capacidade mínima de 
2500mah – cartela com 4 
unidades.

71 CR R$27,15 10 R$271,50

Pilha comum, não recarregável, 
composição química alcalina, 
tamanho aa (pequena), tensão 
1,5 volts, cartela com 4 unidades, 
marca duracel ou similar.

72 CR R$7,15 100 R$715,00

Pilha alcalina aaa, não 
recarregável, cartela com 4 
unidades. marca duraceu ou 
similar.

73 CR R$9,50 130 R$1.235,00

Régua de extensão, com 5 
tomadas, cabo medindo 2 metros 
de extensão, bivolt. com tomada 
universal.

74 UN. R$31,10 8 R$248,80

Régua de extensão, com 12 
tomadas, cabo medido 5 metros, 
bivolt, na cor preta, com tomada 
universal

75 UN. R$69,99 8 R$559,92

13/2019 ESMPU

Papel para reprografia, branco, 
tamanho a4, gramatura 75 g/m², 
medindo 210 x 297 mm, 
proveniente de manejo 
sustentavel. - o papel utilizado 
deverá ter certificação cerflor em 
conformidade com a norma abnt 
nbr 14790:2014, ou fsc no padrão 
fsc-std-40004 v2-1, que deverá 
ser apresentada como forma de 

07/06/2019 6/2019 06/06/2019 07/06/2020 88 RES R$14,56 600 R$8.736,00 R$8.736,00
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07/06/2019 06/06/2019 07/06/2020 R$3.870,62


