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ANEXO A – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
 
A empresa ______________________ , sediada à Av/Rua______________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º ___________________, Inscrição Estadual _______________, vem através 
deste apresentar  proposta de preços conforme solicitado.   
CONTATO: nome ____________  fone/fax: (   )___________  e-mail  _____________ 
DADOS BANCÁRIOS:                  AGÊNCIA:            CONTA CORRENTE: 
 
 
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente, Acondicionamento e Embalagem e Materiais 
Gráficos 
 

LOTE I – MATERIAL DE EXPEDIENTE 

Item Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 
Abraçadeiras de Nylon Lacre Enforca Gato contendo 100 unidades, 
Tamanho 28x4,7mm - 28 cm, cor: transparente 

50 Unidades   

2 
Bloco memo removível neon, papel 75g adesivo acrílico produto atóxico e 
não perecível, auto-adesivo, bloco com 90 folhas, acompanha refil, cores 
sortido, tamanho 50x38mm, marca/referência: y.e.s 15223b ou similar 

200 
Unidades 

  

3 

Bloco memo removível neon, papel 75g adesivo acrílico produto atóxico e 
não perecível, auto-adesivo, cada bloco com 90 folhas, acompanha refil, 
cores sortido, tamanho 76x101mm, marca/referência: y.e.s 30416b ou 
similar 

150 
Unidades 

  

4 
Bobina para coletor papel térmico 110 mm de largura x 15m de 
comprimento, 1 via tube com 18mmde diâmetro. 

1.500 
Unidades 

  

5 
Bobina de papel Kraft puro 60 cm x 200 m x 80 g/m², cor Kraft. 

Marca/referência: Líbano ou similar. 
01 Unidade   

6 
Borracha plástica para grafites, alta performance, prazo de validade 
indeterminado, livre de PVC, com capa protetora. 
Marca/referência: Faber Castell FC Max 08/08 ou similar. 

20 Unidades   

7 

Caderno de protocolo tipo capa dura material off-set, quantidade folhas 
104, formato: 154mm x 216mm, com folhas pautadas e numeradas 
sequencialmente, material capa papelão. 
Marca/referência: Tilibra ou similar 

10 Unidades   

8 

Caixa Box com alça para pasta suspensa, transparente, fecho plástico, olhal 
lateral, material plástico resistente, cor cristal ou azul. 
Dimensões:390 x 265 x 150 mm. 
Marca/referência: YES ou similar 

50 Unidades   
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9 

Caixa Box para Arquivo Morto, em polipropileno, material resistente e 
durável de boa qualidade. Na cor azul Opaca, com fecho de encaixe, bolso 
lateral personalizável, medidas aprox.: 385x296x115mm Marca/Referência: 
Y.E.S BOX001F ou Similar 

200 
Unidades 

  

10 

Caixa para correspondência tripla articulável, composição: poliestireno, 
dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 35,5x25,3x12 cm 

Marca/referência: Dello ou similar 
10 Unidades   

11 

Caneta (Marcador Permanente), ideal para CD DVD, plásticos, vinil, acrílico, 
vidros e filmes; Ponta 2,0 mm (média); espessura de escrita: papel 0.1 mm; 
tinta à base de álcool e resistente à água; Cor: Azul ou Preta 
Marca/referência: Pilot ou similar 

10 Unidades   

12 
Lapis nº 2, corpo de madeira maciça sextavado, flexível, na cor verde, 
apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, com borracha em uma das pontas, 
Marca/Referência: Bic - Evolution, Faber ou similar 

50 Unidades   

13 

Caneta esferográfica azul, corpo sextavado em material transparente, com 
orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 
superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em 
tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a 
biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 
11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 
biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 
transparente, validade mínima de 3 anos. 
Marca/Referência: BIC ou similar 

250 
Unidades 

  

14 

Caneta esferográfica preta, corpo sextavado em material transparente, com 
orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 
superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em 
tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a 
biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 
11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 
biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 
transparente, validade mínima de 3 anos. 
Marca/Referência: BIC ou similar 

100 
Unidades 

  

15 

Caneta esferográfica vermelha, corpo sextavado em material transparente, 
com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta 
superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em 
tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a 
biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 
11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da 
biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado 
transparente, validade mínima de 3 anos. 
Marca/Referência: BIC ou similar 

50 Unidades   

16 

Caneta esferográfica a base de resinas termoplásticas, com as seguintes 
características: cor AZUL, retrátil, ponta de aço inox, tinta à base de óleo, 
ponta de 1.0mm (média), grip em borracha macia, componentes e 
ingredientes (2-Phenoxyethanol e Álcool Benzílico). 
Marca/referência: Pilot BP-1 RT-M ou similar 

100 
Unidades 

  

17 

Caneta esferográfica a base de resinas termoplásticas, com as seguintes 
características: cor PRETA, retrátil, ponta de aço inox, tinta à base de óleo, 
ponta de 1.0mm (média), grip em borracha macia, componentes e 
ingredientes (2-Phenoxyethanol e Álcool Benzílico). 
Marca/referência: Pilot BP-1 RT-M ou similar 

50 Unidades   

18 

Caneta esferográfica a base de resinas termoplásticas, com as seguintes 
características: cor VERMELHA, retrátil, ponta de aço inox, tinta à base de 
óleo, ponta de 1.0mm (média), grip em borracha macia, componentes e 
ingredientes (2-Phenoxyethanol e Álcool Benzílico). 
Marca/referência: Pilot BP-1 RT-M ou similar 

40 Unidades   
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19 

Caneta marca texto AMARELA fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

100 
Unidades 

  

20 

Caneta marca texto LARANJA fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

50 Unidades   

21 

Caneta marca texto AZUL fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

50 Unidades   

22 

Caneta marca texto VERDE fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

50 Unidades   

23 

Caneta marca texto ROSA fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

50 Unidades   

24 

Caneta marca texto VIOLETA fluorescente, resina termoplástica e tinta de 
composição especial, secagem rápida com tampa chanfrada, com 
possibilidade de traço de 4 mm, tinta da mesma cor da tampa, em 
embalagem plástica, medindo aproximadamente 13 cm, sem considerar a 
tampa. 
Marca/referência: Pilot ou similar 

50 Unidades   

31 

Clipe, tamanho 2/0 galvanizado, material fabricado com arame de aço 
revestido e embalado em saco plástico para proteção e garantia produto 
não perecível, acabamento niquelado, em caixa contendo 100 unid. 
formato paralelo, marca/referência:ACC ou Similar 

100 Caixas   

32 

Clipe, tamanho 4/0 galvanizado, material fabricado com arame de aço 
revestido e embalado em saco plástico para proteção e garantia produto 
não perecível, acabamento niquelado, em caixa contendo 50 unid. Formato 
paralelo marca/referência: ACC ou Similar 

100 Caixas   

33 

Clipe, tamanho 8/0 galvanizado, material fabricado com arame de aço 
revestido e embalado em saco plástico para proteção e garantia produto 
não perecível, acabamento niquelado, em caixa contendo 25 unid. formato 
paralelo, marca/referência:ACC ou Similar 

100 Caixas   

34 
Cola em bastão, em tubo contendo 40g, em formato cilindrico, com rosca 
para girar, não tóxica, a base de éter de poliglucosideo. 
Marca/referência: Pritt ou similar 

100 
Unidades 

  

35 
Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho 
nº 08, caixa com 72 unidades. 
Marca/referência: ACC ou similar 

150 Caixas   
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36 
Colchete fixação, material aço, tratamento superficial latonado, tamanho 
nº 12, caixa com 72 unidades. 
Marca/referência: ACC ou similar 

150 Caixas   

37 
Display porta cartaz, formato A4, de parede, em acrílico cristal 2mm, corte 
e acabamento a laser, fixado com dupla face. 

05 Unidades   

38 
Elástico standard amarelo n.18 c/ 100 unidades, produzidos através do 
látex. Marca/referência: Mercur ou similar 

50 Unidades   

42 
Estilete Largo, corpo em metal, medindo 4 cm x 15cm, aproximadamente, 
com tratamento anticorrosivo e trava giratória. 
Marca/referência: Tramontina ou similar 

20 Unidades   

43 
Envelope plástico, transparente, tamanho A4, com botão. 
Marca/referência: Staples ou similar 

100 
Unidades 

  

44 
Etiqueta adesiva 6180(25,4x66,7), papel com adesivo acrílico aquoso, 
compatível com impressora Ink jet + laser cx com 3.000 unid. 
Marca/referência: Pimaco ou similar 

03 caixas   

45 
Etiqueta adesiva 6182, papel com adesivo acrílico aquoso, compatível com 
impressora Ink jet + laser cx com 100 fls.  
Marca/referência: Pimaco ou similar 

15 Unidades   

46 

Etiqueta em formulário contínuo, tamanho da etiqueta (mm): 128 x 74,6; 4 
etiquetas/folha; caixa com 2.000 etiquetas; cor branca, retangular; adesivo 
permanente; quantidade de folhas: 500; 
Marca/referência: Pimaco ou similar 

05 caixas   

47 
Fita corretiva 4mm x 6m, atóxico, de resina termoplástica e fita de 
poliestireno, com certificação INMETRO. 
Marca/referência: Faber Castell ou similar 

50 Unidades   

48 
Fita Crepe – 48 mm x 50 m – Rolo (Papel crepado saturado na cor branca, 
coberto com adesivo à base de borracha e resina) 

20 Unidades   

49 

Fita Dupla Face – 12,7mm x 6,3m, transparente, com suporte 
(dispensador) em poliestireno 
Marca/referência: 3M (Scotch) ou similar 

03 Unidades   

50 

Fita Kraft Lisa – medidas 48mm x 50m 
Composição: Papel kraft lisa na cor marrom, saturado com solução 
que o torna resistente e impermeável, coberto com adesivo de 
borracha natural e resinas. 
Marca/referência: Adelbras ou similar 

150 
Unidades 

  

51 
Fita zebrada para demarcação de área (Filme de polietileno – sem adesivo), 
amarelo e preto, medidas: 70mm x 100m. 
Marca/referência: Adelbras ou similar. 

30 Unidades   

52 
Grafite 0.7mm (Graduação 2B) - Tubo com 12 grafites 
Marca/referência: Pentel ou similar. 

30 Unidades   

53 

Grampeador Alicate com tratamento antiferruginoso Para grampo 26/6 
grampeia até 25 folhas 75g/m², estrutura interna e inferior em metal 
cromado, pegada emborrachada nas duas extremidades, abertura do pente 
através de botão traseiro, design moderno e ergonômico, 
Marca/Referência: Uffizi ou similar 

25 Unidades   
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54 

Grampo em aço cobreado, tamanho 26x6, para grampeador manual de 
papel, em caixas contendo no mínimo 5000 grampos, extra proteção contra 
oxidação. 
Marca/referência: ACC ou similar. 

50 Caixas   

55 
Lapiseira técnica com ponta metálica, com borracha para apagar, para ser 
utilizada com grafite 0,7mm. 
Marca/referência: cis - tecnocis ou similar 

100 
Unidades 

  

56 

LIVRO ATA, sem margem, pautado, numerado, com 100 folhas, capa dura 
(cor preta), costurado, dimensões mínimas: 210mm x 300mm, gramatura 
mínima: 56g/m². 
Marca/referência: Tilibra ou similar 

10 Unidades   

57 
Umidecedor de dedos, não tóxico, inodoro. 
Composição: Ácido graxo e Glicois. Peso líquido 12g. 
Marca/referência: CIS ou similar 

50 Unidades   

58 
Papel Verge A4 (210mm x 297mm), cor branco, pacote com 50 folhas, 
gramatura: 180 g/m² 
Marca/referência: Filipaper ou similar 

30 Pacotes   

59 

Pasta AZ lombo largo com bolso, em polipropileno. Etiqueta personalizada, 
rados de travamento e olhal de metal no dorso, ferragem niquelada de alta 
precisão, bordas reforçadas com metal, 02 argolas, formato A4, medidas: 
320x285x70mm. Cor: preto, marca/referência: y.e.s rb02a ou similar 

100 
Unidades 

  

60 
Pasta catalogo com 100 folhas internas em plástico médio, com 4 parafusos 
para fixação metal, na cor preta, com visor translúcido na capa, 
Marca/Referência: ACP ou Similar 

30 Unidades   

61 
Pasta com prendedor de metal, tamanho ofício, com bolso interno no dorso, 
chapa translúcida cor fumê, medidas: 241x356x18mm (AxLxP). 
Marca/referência: YES 911CS ou similar. 

50 Unidades   

62 
Pasta de polipropileno, transparente, tamanho ofício, com aba, elástico e 
sem lombo. 

100 
Unidades 

  

63 

Pasta Executiva confeccionada em couro vacum estampado, na cor preta, 
parte interna forrada com forro 100% tecido contendo: 

2 divisões com fechamento em zíper, sendo uma com dois bolsos 
organizadores e uma com separadores, tipo portfólio, e um bolso pequeno 
com zíper; 

4 bolsos pequenos internos, sendo 2 para celular ou cartões e 2 para 
canetas; 

Bolso frontal com zíper; 

Alça tiracolo em fita de tecido, fixada com mosquetão e alça de mão 

Medidas aproximadas:  41 (C) X 29 (A) X 11 (L) cm 

Marca/referência: Bennesh – Ref. 7046 - Linha Floter ou similar 

10 Unidades   

64 
Pasta plástica tipo sanfonada, com 12 divisões, tamanho A4, em 
polipropileno, com indicadores coloridos e com elastico para fechar 
Marca/Referência: Polibrás ou similar 

30 Unidades   
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65 
Pasta Suspensa Plástica Transparente, com hastes colocadas, etiqueta e 
visor de identificação, dimensões: 360 mm largura x 245 mm altura. 

150 
Unidades 

  

66 
Perfurador de mesa para papel em metal, 02 (dois) furos MED – 20 folhas 
Marca/referência: Uffizi ou similar 

15 Unidades   

67 Pinça de costureira em metal 03 Unidades   

68 
Pincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta à base de álcool, 
cor preto. Marca/referência: Pilot ou similar. 

50 Unidades   

69 
Placas de E.V.A. em cor escura, com um dos lados adesivo com as seguintes 
dimensões: 40 cm x 60 cm – 5 mm de espessura 

200 
Unidades 

  

70 
Prancheta em acrílico com prendedor em inox, tamanho ofício, cor cristal. 
Marca/referência: Y.E.S – ACRINIL – OFICIO – CRISTAL ou Similar. 

30 Unidades   

71 
Prancheta em acrílico com prendedor em inox, tamanho ½ ofício, cor cristal. 
Marca/referência: Y.E.S – ACRINIL – OFICIO – CRISTAL ou Similar. 

10 Unidades   

72 
Prendedor de papel Binder Clips - 32 mm, hastes removíveis, caixa com 12 
unidades. Marca/referência: CIS ou similar 

30 Unidades   

73 
Prendedor de papel Binder Clips - 51 mm, hastes removíveis, caixa com 12 
unidades. Marca/referência: CIS ou similar 

30 Unidades   

74 
Régua em poliestireno, com escala de 30cm de um lado e 13 polegadas de 
outro, gravadas por transferência de imagem, garantindo alta precisão e 
com cantos arredondados para maior segurança. 

30 Unidades   

75 
Resma de Papel A4 (210mm x 297mm), em pacote contendo 500 folhas, 
cor branco, não reciclado, gramatura 75g/m2. 
Marca/referência: Chamex, Ripax ou Similar. 

1.200 
Unidades 

  

76 

Tesoura multiuso, com cabo plástico e miolo emborrachado, corte preciso, 
21.5cm de comprimento, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, 
com certificação do INMETRO. 
Marca/referência: CIS TS-85 ou similar 

30 Unidades   

78 

Etiqueta adesiva (50,8mm x 101,6mm), papel com adesivo acrílico aquoso, 
compatível com impressora Ink Jet + laser, folhas tamanho carta (215,9mm 
x 279,4mm), caixa com 1.000 unidades. 
Marca/Referência: Pimaco 6183 ou similar 

10 Caixas   

VALOR TOTAL – LOTE I  

LOTE II – MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 
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Item Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

79 Bobina de plástico bolha nº 10. Dimensões: 20m x 65cm. 10 Unidades   

80 

Caixa de papelão para transporte, com as seguintes características: 

• Medidas: Comprimento x Largura x Altura – 50 cm x 50 cm x 50 cm; 

• Material: 1 Onda (simples) – Papelão ondulado; 

• Espessura do papel: 3 mm; 

• Cor interna e externa: Parda. 

150 
Unidades 

  

81 

Fita adesiva para empacotamento transparente 45 mm X 50m. Constituída 
de um dorso de filme polipropileno biorientado (BOPP), coberta com 
adesivo a base de resina e borracha sintética, sensível a pressão. Marca/ 
referência: REF. 5803 SCOTCH 3M ou Similar. 

150 
Unidades 

  

82 

Recipiente de plástico Bombona 10 L Empilhável, com as seguintes 
características: 

• Fabricado em PEAD; 

• Tipo de tampa: Rosca e lacre (com gaxeta); 

• Tampa: 63mm; 

• Diâmetro interno do bocal: 50mm; 

• Altura s/ tampa: 302mm; 

• Altura c/ tampa: 302mm; 

• Diâmetro da embalagem: 190x260mm; 

• Espaço para rótulo: 170mm; 

• Formato retangular/quadrado 

• Peso s/ tampa: 500g; 

• Peso c/ tampa: 525 g. 
Marca/referência: Recozil ou similar 

20 Unidades   

83 

Recipiente de plástico Bombona 5 L Empilhável, com as seguintes 
características: 

• Fabricado em PEAD; 

• Tipo de tampa: Rosca e lacre / Rosca, lacre e batoque; 

• Diâmetro interno do bocal: 29mm; 

• Altura s/ tampa: 292mm; 

• Altura c/ tampa: 295mm; 

• Diâmetro da embalagem: 134x188mm; 

• Espaço para rótulo: 190mm; 

• Formato retangular/quadrado 

• Peso s/ tampa: 160g; 

• Peso c/ tampa: 168 g. 
Marca/referência: Recozil ou similar 

10 Unidades   

84 

Recipiente de plástico Bombona 5 L Empilhável, com as seguintes 
características: 

• Fabricado em PEAD; 

• Tipo de tampa: Rosca e lacre (com selo de polexan); 

• Tampa: 45mm; 

• Diâmetro interno do bocal: 39mm; 

• Altura s/ tampa: 238mm; 

• Altura c/ tampa: 238mm; 

• Diâmetro da embalagem: 153x210mm; 

• Espaço para rótulo: 130mm; 

• Formato retangular/quadrado 

• Peso s/ tampa: 270g; 

• Peso c/ tampa: 282 g. 

10 Unidades   
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Marca/referência: Recozil ou similar 

85 Saco de ráfia branco Largura 75 cm x comprimento 1m 
150 

Unidades 
  

86 Saco de ráfia branco Largura 60 cm x comprimento 90 cm 
200 

Unidades 
  

87 

Mala para acondicionamento de ferramentas, com as seguintes 
características: 12”, medindo: 305 x 178 x 203 (C x L x A) mm; 
compartimentos e bolsos: 2; em poliéster com acabamento superior; possui 
compartimento principal com fecho em zíper para maior segurança; 01 
bolso externo grande com velcro; alça de transporte reforçada e alça 
removível para ombro. 
Marca/referência: Irwin Mala Standard 12” ou similar 

15 Unidades   

88 
Saco plástico para apreensão, transparente, micra 13, medindo: 25X47; 
Obs.: Cada pacote deverá conter 01 kg cada 

250 Pacotes   

89 
Saco plástico para apreensão, transparente, medindo: 52X85, micra 13; 
Obs.: Cada pacote deverá conter 01 kg cada 

250 Pacotes   

90 
Saco plástico transparente, medindo: 35x45, micra 13 
Obs.: Cada pacote deverá conter 01 kg cada 

250 pacotes   

91 
Saco plástico transparente, medindo: 25x25, micra 13 
Obs.: Cada pacote deverá conter 01 kg cada 

150 pacotes   

92 
Saco plástico transparente, medindo: 15x15, micra 13 
Obs.: Cada pacote deverá conter 01 kg cada 

50 pacotes   

VALOR TOTAL – LOTE II  

LOTE III – MATERIAIS GRÁFICOS 

Item Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

25 
Capa de processo padrão, frente em papel sulfite 180 gr, 21 x 29,7 cm; fundo 
em papel cartão triplex 250 gr, 24 x 29,7 cm; reforço em papel cartão triplex 
250 gr, 3 x 29,7 cm; impressão 4x0 cores. 

500 
Unidades 

  

26 

Capa para Processo em papel AMARELO 240 g/m2, medindo 52 cm x 32 
cm(aberta) e (fechada, sendo 25 cm na parte da frente e 27 cm na parte de 
trás) na cor amarela, Brasão e logos do estado e agência impressos na capa 
em preto. 

10.000 
Unidades 
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Preço Total: R$___________ 
 
 
Informações complementares: 
 * Pagamento será realizado através de crédito bancário, até 05 (cinco) dias úteis contados da apresentação 
da respectiva Nota Fiscal.   
Observações:  
a) Declaro estar incluso nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer 

outras despesas, diretas ou indiretas, que serão de única e exclusiva responsabilidade nossa.   
b) Validade da Proposta:  
 
 

Data:          /           / 2019 
_________________________________ 

(carimbo CNPJ e assinatura) 

27 

Capa para Processo em papel AZUL 240 g/m2, medindo 52 cm x 32 
cm(aberta) e (fechada, sendo 25 cm na parte da frente e 27 cm na parte de 
trás) na cor azul, Brasão e logos do estado e agência impressos na capa em 
preto. 

10.000 
Unidades 

  

28 

Capa para Processo em papel BRANCO 240 g/m2, medindo 52 cm x 32 
cm(aberta) e (fechada, sendo 25 cm na parte da frente e 27 cm na parte de 
trás) na cor Branca, Brasão e logos do estado e agência impressos na capa 
em preto. 

10.000 
Unidades 

  

29 

Capa para Processo em papel ROSA 240 g/m2, medindo 52 cm x 32 
cm(aberta) e (fechada, sendo 25 cm na parte da frente e 27 cm na parte de 
trás) na cor rosa, Brasão e logos do estado e agência impressos na capa em 
preto. 

10.000 
Unidades 

  

30 

Capa para Processo em papel VERDE 240 g/m2, medindo 52 cm x 32 
cm(aberta) e (fechada, sendo 25 cm na parte da frente e 27 cm na parte de 
trás) na cor verde, Brasão e logos do estado e agência impressos na capa 
em preto. 

10.000 
Unidades 

  

39 

Envelope ofício com janela, medindo 114mm x 229mm, em papel alcalino, 
gramatura de no mínimo 75g/m², tipo carteira, na cor branca, com janela 
de acetato para identificação e endereço do remetente no verso, com fita 
adesiva na "aba reta", logo do Inmetro e da agência em preto na frente. 

10.000 
Unidades 

  

40 

Envelope ofício sem janela tipo carteira, medindo 114mmx229mm, 
gramatura de no mínimo 75g/m²- em papel alcalino, (branco), identificação 
e endereço do remetente no verso, com fita adesiva na "aba reta", logo do 
Inmetro e Agência em preto. 

15.000 
Unidades 

  

41 
Envelope tipo saco Kraft, medindo 162 mm x 230mm, em papel 80g/m² na 
cor amarelo ouro, impressão logo do Inmetro, agência e endereço do 
remetente na cor preta. 

1.000 
Unidades 

  

77 

Envelope Saco Pardo, com as seguintes características: 

• Medidas: 26 cm x 36 cm; 

• Cor: amarelo ouro; 

• Gramatura: 80 g/cm; 
Impressão monocromática do logo da AEM/MS – INMETRO e endereço. 

1.000 
Unidades 

  

VALOR TOTAL – LOTE III  
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