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ANEXO I-A
Lote
Ítem

001

00001 - Lote 00001
Código

00030484

Especificação
KIT MATERIAL ESCOLAR ANOS FINAIS
- - KIT MATERIAL ESCOLAR ANOS
FINAIS:
Apontador com Depósito:
• Depósito em plástico transparente;
• Altura de 4 cm;
• Comprimento 2,2 cm;
• Largura 1,5 cm;
• O diâmetro deverá ser compatível com
o diâmetro do lápis grafite e lápis de cor
que formam o kit:
Borracha Escolar n°40:
• É macia, flexível, possui 3 cm de
altura, 2 cm de largura, 0,5 cm de
espessura e é capaz de remover o
grafite sem borrar ou manchar o papel:
Caderno Universitário:
• Capas dura:
• Tamanho de 200 x 275 mm (20 x 27,5
cm):
• 10 matérias, com o total de 200 folhas
úteis, com pauta (ou seja, sem contar
das divisórias):
• Espiral de arame com revestimento
preto e dobra nas pontas:
Calculadora de Bolso 8 dígitos:
• Visor LCD;
• Calcula raiz quadrada e porcentagem
além das 4 operações básicas;
• Funciona a pilha e a energia solar:
• Acompanha pilhas.
Caneta Esferográfica:
• Impressão no corpo da escrita
“MEC/FNDE”:
• Todas as canetas devem apresentar
comprimento de escrita mínimo de 1.750
m.
Cola Branca:
• É liquida;
• Possui tampa antivazamento;
• Pesa 90g;
• As colas devem estar acondicionadas
em sacos plásticos transparentes e
lacrados:
• Selo do Inmetro;
• E tem validade de, no mínimo, 12
(doze) meses contados a partir da data
de entrega.
Esquadro 45º
• É feito de plástico transparente;
• E possui graduação de 45º x 21 cm;
• Divisão em milímetros;
• Destaques a cada 5 mm;
• Marcações numeradas a cada cm;
• Bordas graduadas rebaixadas e livres
de rebarbas:
Esquadro 60º
• É feito de plástico transparente;
• E possui graduação de 60º x 21 cm;
• Destaques a cada 5 mm;
• Marcações numeradas a cada cm;
• Bordas graduadas rebaixadas e livres

EPP/ME Unidade

Sim

KIT

1

Quantidade

160,000

Marca

Unitário

Valor Total

72,68

11628,80
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de rebarbas:
Lápis de cor
• Caixa contendo 12 unidades de cores
diferentes (cores obrigatórias: preto,
amarelo, vermelho, marrom, dois tons
de azul, dois tons de verde):
• matéria-prima de madeira
reflorestada;
• comprimento de 17 cm;
• selo do INMETRO nº 000511/2017.
Lápis Grafite
• matéria prima de madeira reflorestada;
• comprimento de 17cm;
• dureza n° 02 HB:
Transferidor 180º
• É feito de plástico transparente;
• Possui divisões de 0º a 180º de grau
em grau;
• Base com régua de no mínimo 10cm;
• Divisão em milímetros;
• Destaques a cada 5 mm;
• Bordas graduada rebaixada e livres
de rebarba:
Régua de 30 cm
• É feita de plástico transparente;
• Possui divisão em milímetros com
destaques a cada 5mm;
• Marcações numeradas a cada
centímetro;
• Largura de 3,5 cm;
• Espessura de 3 mm;
• Bordas graduada rebaixadas e livres
de rebarbas:

Valor Total R$
Lote
Ítem

002

11628,80

00002 - Lote 00002
Código

00030485

Especificação
KIT MATERIAL ESCOLAR ANOS
INICIAIS - - KIT MATERIAL ESCOLAR
ANOS INICIAIS:
Apontador com Depósito:
• Depósito em plástico transparente;
• Altura de 4 cm;
• Comprimento 2,2 cm e largura 1,5 cm;
• O diâmetro deve ser compatível com o
diâmetro do lápis grafite e lápis de cor
que formam o kit:
Borracha Escolar n° 40:
• É macia, flexível e possui 3 cm de
altura, 2 cm de largura e de espessura
0,5 cm, capaz de remover o grafite sem
borrar ou manchar o papel:
Caderno Brochurão:
• Capas e contracapas flexíveis:
• 80 folhas e tamanho de 200 x 275 mm
(20 x 27,5 cm):
• Papel offset branco com pauta,
cabeçalho e rodapé.
Caderno de Desenho:
• Capas e contracapas flexíveis:
• 96 folhas isentas de impressão de
papel offset branco e tamanho de 275
x 200 mm (27,5 x 20 cm):
• Espiral de arame com dobra nas

EPP/ME Unidade

Sim

KIT

2

Quantidade

437,000

Marca

Unitário

Valor Total

94,86

41453,82
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pontas:
Calculadora de Bolso 8 dígitos:
• Visor LCD;
• Calcula raiz quadrada e porcentagem,
além das 4 operações básicas;
• Funciona a pilha, além de energia
solar:
• Acompanha a pilha;
Canetinha Hidrográfica:
• Caixa contendo 12 unidades em cores
diferentes (cores obrigatórias: preto,
vermelho, amarelo, marrom, dois tons
de azul e dois tons de verde);
• Impressão no corpo da caneta a
escrita “MEC/FNDE”:
• Ponta Porosa;
• Selo do INMETRO;
• Todas as canetas deverão
apresentar comprimento de escrita
mínimo de 600 m;
• E tem validade de, no mínimo, 12
(doze) meses contados a partir da data
de entrega.
Cola Branca:
• É liquida;
• Possui tampa antivazamento;
• Pesa 90g;
• As colas devem estar acondicionadas
em sacos plásticos transparentes e
lacrados:
• Selo do Inmetro;
• E tem validade de, no mínimo, 12
(doze) meses contados a partir da data
de entrega.
Cola Colorida:
• Caixa com 6 tubos de 23g cada, de
cores diferentes (cores obrigatórias:
amarelo, azul, verde, vermelho):
• Selo do Inmetro;
• E tem validade de, no mínimo, 12
(doze) meses contados a partir da data
de entrega.
Lápis de cor:
• Caixa contendo 12 unidades de cores
diferentes (cores obrigatórias: preto,
amarelo, vermelho, marrom, dois tons
de azul, dois tons de verde):
• matéria-prima de madeira
reflorestada;
• comprimento de 17 cm;
• Selo do INMETRO nº 000511/2017.
Lápis Grafite:
• matéria prima de madeira reflorestada;
• comprimento de 17cm;
• dureza n° 02 HB:
Material Dourado:
• Caixa de madeira com tampa
deslizante;
• Contém 62 peças de madeira sendo
elas: 50 cubos que representam a
unidade, 10 barras que representam a
dezena e 2 placas que representam a
centena:
Tesoura sem ponta:
• Corte limpo e eficiente;
• Lamina de aço inoxidável com ponta

3
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arredondada;
• Cabo de plástico (polipropileno);
• Comprimento de 11 cm:

Valor Total R$
Valor Global R$

4

41453,82
53082,62

