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Anexo I

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

00001 50,000SÇ0000105900001

BLOCO DE GUIA DE RECEBIMENTO E
REMESSA P/ ALIMENTOS  - agricultura
familiar, tamanho 25,5 x19 cm (altura x
comprimento), picotado na parte superior (as
duas vias), 50 x 02 vias, 1ª via branca e 2ª
via azul. fundamental

00002 40,000SÇ0000105900002

BLOCO DE GUIA DE RECEBIMENTO E
REMESSA P/ ALIMENTOS  - tamanho 27 x 20
cm (altura x comprimento) picotado na parte
superior (as duas vias), 50 x 02 vias, 1ª via
azul e 2ª via rosa. fundamental

00003 120,000SERVI0000252600003

BLOCO DE REQUISIÇÃO  interna de material,
tamanho 14,5 x 20,5 cm, picotado do lado
esquerdo, 1ª via branca e 2ª via amarela (as
duas vias picotadas) fundamental

00004 40,000SERVI0000252600004

BLOCO DE REQUISIÇÃO de materiais,
tamanho 14,5 x 20,5 cm (altura x
comprimento, 50 x 02 vias numeradas,
picotado (as duasvias) do lado esquerdo, 1ª
via branca, 2ª via verde. fundamental

00005 500,000UN0001113600005

DIPLOMA DE CONCLUSAO DE CURSO ENS.
FUNDAMENTAL  - impresso em papel cartolina
180 gramas, com impressão ilustrativas na
borda, medindo 21 x 31 cm.

00006 1.000,000SÇ0000106300006
FICHA DE AVALIAÇÃO  - ensino fundamental,
medindo 21 x 21 cm (altura x comprimento),
impresso em papel cartolina 180 gramas.

00007 2.000,000FLS0000994700007
FICHA  de matrícula 31 x 21,5 (altura x
comprimento) impresso em papel cartolina
180 gramas - fundamental.

00008 120,000SÇ0000106000008

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental,
1º ano, medindo 21 x 42,5 cm (altura x
largura), 13 folhas f8, 01 folha f6, capa f6
1/1 cor, ap 180 gramas, folhas do miolo ap
75 gramas.

00009 120,000SÇ0000106000009

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental,
2º ano, medindo 21 x 42,5 cm (altura x
largura), 13 folhas f8, 01 folha f6, capa f6
1/1 cor, ap 180 gramas, folhas do miolo ap
75 gramas.

00010 120,000SÇ0000106000010

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental,
3º ano, medindo 21 x 42,5 cm (altura x
largura), 13 folhas f8, 01 folha f6, capa f6
1/1 cor, ap 180 gramas, folhas do miolo ap
75 gramas.

00011 80,000SÇ0000106000011

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental,
4º ano, medindo 21 x 42,5 cm (altura x
largura), 13 folhas f8, 01 folha f6, capa f6
1/1 cor, ap 180 gramas, folhas do miolo ap
75 gramas.
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00012 80,000SÇ0000106000012

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental,
5º ano, medindo 21 x 42,5 cm (altura x
largura), 13 folhas f8, 01 folha f6, capa f6
1/1 cor, ap 180 gramas, folhas do miolo ap
75 gramas.

00013 1.100,000SÇ0000106000013

DIARIO DE CLASSE  - ensino fundamental -
séries finais, medindo 30 x 40,5 cm (altura x
largura sendo 03 folhas f1 e as demais folhas
f2 todas as folhas 1/1 cor ap 75 gramas capa
f4 4/0 cor ap 180 gramas.

00014 25,000SÇ0000106100014

BLOCO DE GUIA  de recebimento e remessa
para alimentos - agricultura familiar, tamanho
25,5 x 19 cm (altura x comprimento),
picotado na parte superior (as duas vias), 50
x 02 vias,1ª via branca e 2ª via azul -
educação infantil

00015 40,000SÇ0000106100015

BLOCO DE GUIA  para remessa de alimentos,
tamanho 27 x 20 cm (altura x comprimento)
picotado na parte superior (as duas vias), 50
x 02 vias, 1ª via azul e 2ª via rosa -
educação infantil.

00016 80,000SERVI0000252600016

BLOCO DE REQUISIÇÃO  interna de material,
tamanho 14,5 x 20,5 cm, picotado do lado
esquerdo, 1ª via branca e 2ª via amarela (as
duas vias picotadas) educação infantil.

00017 30,000SERVI0000252600017

BLOCO DE REQUISIÇÃO  de materiais,
tamanho 14,5 x 20,5 cm (altura x
comprimento), 50 x 02 vias numeradas,
picotado (as duas vias) do lado esquerdo, 1ª
via branca, 2ª via verde - educação infantil

00018 360,000SÇ0000106000018

DIARIO DE CLASSE  - educação infantil -
medindo 30 x 40 cm (altura x largura), 06
folhas f4, 01 folha f3, capa f4 4/1 cor, ap
180 gramas, todas as folhas do miolo ap 75
gramas.

00019 1.000,000SERVI0001856400019

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO  - impresso
em papel cartolina 180 gramas, com
impressão ilustrativas na borda, medindo 21
x 29,5 cm - educação infantil.

00020 1.000,000UN0000959600020
FICHA DE MATRICULA  31 x 21,5 (altura x
comprimento) impresso em papel cartolina
180 gramas - educação infantil.
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