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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO 

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO 

 

 

CADERNO TÉCNICO – Recreio Nas Férias  DRE-CS 

Material de Papelaria 

 

1- Objeto: 

Contratação de Empresa para Fornecimento e entrega de Material de Papelaria para 

atendimento desta pasta referente ao Projeto Recreio nas Férias Edição  Jan-2017. 

Aquisição será feita por Lote único – menor  preço 

2-  Local de Entrega: 

Almoxarifado DRE-CS – Rua Jaburuna, 82 JD Cruzeiro  São Paulo SP.  Mariza f: 5660-

6181 

3- Prazo:  

O Prazo  Máximo de entrega será de Dez (10) dias úteis da retirada da nota de empenho. 

4- Descrição de Objeto: 

   

Item Objeto 
Uni. 

Medida 
Quantidade 

Distribuição 

Por Polo 
Tipo 

01 Barbante RL. 16 2 Papelaria 

02 Cartolina Branca Pacote com 100 

Folhas 
Pct 8 1 Papelaria 

03 Eva Pacote com 10 Folhas varias 

cores 
Pct 24 3 Papelaria 

04 Gizão sw Cera 12 cores CX. 96 12 Papelaria 

05 Lápis de Cor Caixa com 12 cores CX. 96 12 Papelaria 

06 Papel Crepom Amarelo Pacote com 

10 unidades 
Pct 16 2 Papelaria 

07 Papel Crepom Azul Pacote com 10 

unidades 
Pct 16 2 Papelaria 

08 Papel Crepom verde Pacote com 10 

unidades 
Pct 16 2 Papelaria 

09 Papel Crepom vermelho Pacote com 

10 unidades 
Pct 16 2 Papelaria 

10 Pistola de Cola Quente 80watts 

profissional 
Un. 16 2 Papelaria 

11 Tesoura Redonda Un. 240 30 Papelaria 

12 Tinta guache caixa com 6 unidades CX. 48 6 Papelaria 

13 Palitos de Sorvete Pacote com 100 

unidades 
Pct 32 4 Papelaria 

14 Fita PVC 12x30 RL. 16 2 Papelaria 

15 Caneta Pilot com 6 unidades Pct 16 2 Papelaria 

16 Pincel Grosso Longo nº24 Un. 80 10 Papelaria 

17 Bobina de Papel Kraft 80 gr 

40x165M 
Un. 8 1 Papelaria 

18 Cola Branca tubo com 90 gramas Un. 80 10 Papelaria 

19 Papel de Seda pacote com 100 

unidades 
Pct 8 1 Papelaria 

20 Papel sulfite reciclado(RESMA) RS 32 4 Papelaria 
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21 Papel Laminado Amarelo pacote 

com 40 folhas 
Pct 8 1 Papelaria 

22 Papel Laminado Azula pacote com 

40 folhas 
Pct 8 1 Papelaria 

23 Papel Laminado verde pacote com 

40 folhas 
Pct 8 1 Papelaria 

24 Papel Laminado vermelho pacote 

com 40 folhas 
Pct 8 1 Papelaria 

25 Gliter/ Lantejoulas Pct 40 5 Papelaria 

26 Cola Termoplástica Un. 40 5 Papelaria 

27 Massa de Modelar com 6 cores Pct 80 10 Papelaria 

28 Rolo de fita cetim varias cores n/ 02 

c/ 50m 
RL. 24 3 Papelaria 

29 Cola com gliter caixa com 6 cores 

23gr 
CX. 24 3 Papelaria 

30 Rolo de Fitilho com 50 metros 

varias cores 
RL. 16 2 Papelaria 

31 Vareta de pipa 50 cm Pacote com 

500 unidades 
Pct 8 1 Papelaria 

32 Fita dupla face Un. 16 2 Papelaria 

 

5 – Observações e Obrigações da Contratada: 

 

Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, 

contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e 

responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas na presente 

contratação. 

  A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, 

objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às 

legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinações do 

Poder Público, procurando – dentro do possível conduzir os serviços de modo a formar perante o 

público, uma boa imagem da  “ Contratante” e da própria “ Contratada”. 

 

 

6 -  ESPECIFICAÇÕES: 

 

 

Barbante, 08 fios, em rolo com 190 metros, aproximadamente 

 

Cartolina, nas cores: vermelha, amarela e azul, em folhas planas, formato mínimo 50 x 66 cm, 

gramatura mínima 150 g/m², cor uniforme, em pacotes contendo 100 folhas, com a devida 

identificação do conteúdo 

 

Cola branca, tubo com 90 gramas, líquida, com excelente adesividade, lavável, atóxica, secagem 

rápida, homogênea, não podendo manchar onde for aplicada. Deverá ser embalada em recipientes 

plásticos (tubo), com aplicador, devendo constar informações exigidas na legislação vigente, bem 

como o peso líquido. Caixa com 12 unidades cada. Pedir AMOSTRA. 

 

Fita adesiva, tipo crepe, constituída de papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 m de 

comprimento, com adesivo em uma das faces e na outra uma fina camada de resina acrílica, que não 

deixe resíduos nas superfícies onde seja aplicada. Embalado individualmente, com dados de 

identificação, procedência, data e validade. 
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Fita PVC, tipo: durex, 48 mm x 45 m, alta adesividade, caixa com 10 rolos  

 

Gizão de cera, em caixa contendo 12 cores diferenciadas entre si. O giz deverá ser confeccionado 

com ceras, cargas inertes, pigmentos e corantes não tóxicos, cores limpas e resistentes à luz, seção 

circular, com resistência suficiente para suportar a pressão normal de uso nas seguintes dimensões 

mínimas: 

diâmetro = 12 mm e comprimento = 95 mm 

 

Lápis de cor, tamanho grande, confeccionado em madeira mole, de 1ª qualidade, isenta de nós, 

apresentando colagem perfeita das metades, com rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto 

com tinta não lavável e atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser 

isenta de impurezas, ter boa pigmentação e ser macia. Os lápis deverão vir acondicionados em 

caixas contendo 12 cores diferenciadas entre si, das quais cinco são obrigatórias: azul, amarelo, 

vermelho, verde e preto, devendo ser mantida a fidelidade de tons em todas as caixas. Comprimento 

aproximadamente = 170 mm e diâmetro do lápis aproximadamente = 06 mm 

 

Palito de madeira, tipo para sorvete, com ponta arredondada (pacote com 100 unidades). 

 

Papel Crepon, de 1ª qualidade, em 05 cores diferentes amarelo, azul, roxo vermelho e verde, 

com gramatura mínima de 28 a 58 g/m², coloração uniforme, em rolos medindo aproximadamente 

480 mm de largura com 02 metros de comprimento. 

 

Papel Espelho (dobradura), monolúcido, de 1ª qualidade, com uma face colorida, na cores: verde, 

amarelo, azul e vermelho, com pigmentação homogênea, gramatura mínima de 50 g/m², formato 

mínimo de 480 x 660 mm. Deverá vir acondicionado em pacotes com 100 folhas, com identificação 

de conteúdo visível externamente. 

 

Papel Kraft, Puro 80 g/m², em bobina de aproximadamente 30 cm x 200 m, com a devida 

identificação do produto 

 

Papel Sulfite, 75 g/m², 210 x 297 mm, cor branca, resma com 500 folhas 

 

Pincel fino n° 10, para uso escolar, para ser utilizado em serviços de artesanato, com virola de 

alumínio, filamento com cerdas longas, cabo de madeira ou plástico arredondado. As cerdas 

deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. 

Caixa com 12 unidades. 

 

Pincel grosso n° 20, para uso escolar, para ser utilizado em serviços de artesanato, com virola de 

alumínio, filamento com cerdas longas, cabo de madeira ou plástico arredondado. As cerdas 

deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. 

Caixa com 12 unidades. 

 

Pincel Marcador (tipo: pincel atômico), nas cores: azul e vermelho. Caixa com 12 unidades (seis 

de cada cor). 

 

Tesoura escolar com pontas arredondadas, cabo em material termoplástico resistente, corpo de aço 

inoxidável resistente à flexão, ajuste de lâminas de modo a propiciar corte fácil e perfeito para 

trabalhar macio, não oferecendo resistência ao movimento de corte. Na posição máxima de 

fechamento, as lâminas devem se apresentar justapostas e ambas as partes do cabo, em perfeita 

união, sem encavalamento. Medidas geométricas aproximadas: 

comprimento total: 120 a 130 mm 

comprimento das lâminas: 55 a 68 mm 

comprimento da área de corte: 38 a 55 mm 

espessura da lâmina: 01 mm 

Em pacotes com 10 unidades 


