
CAU/GO  - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

LOTE 01 – CADERNOS

Item Especificação Medida Qtde

1 Unidade 3 R$ 60,90

2 Unidade 3 R$ 106,40

3 Pacote 24 R$ 140,80

4 Pacote 24 R$ 151,92

5 Pacote 24 R$ 175,20

6 Unidade 10 R$ 56,00

7 Unidade 20 R$ 71,27

8 Unidade 6 R$ 44,98

R$ 807,47

QUADRO DE 
FORMAÇÃO DE 
PREÇO MÉDIO

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

Agenda diária de negócios 2015, capa dura, medida aproximada de 
200x275mm, aproximadamente 104 folhas, folhas em papel reciclado (se 
houver) e com pauta, folha de dados pessoais, calendário 2015, folha de 
ata de reunião (ou similar), divisão por dia e horário.

Bloco flip chart, com 50 folhas brancas serrilhadas, com 2 furos na parte 
superior, medida aproximada de 64 cm x 88 cm, 56g/m².

Blocos autoadesivos, pacote com 4 unidades (ou 4 pacotes de 1 bloco), 
todos na cor amarelo, 100 folhas cada bloco (ou aproximadamente) 
medida aproximada de 38 x 51mm, validade mínima de 12 meses.

Blocos autoadesivos, pacote com 4 unidades (ou 4 pacotes de 1 bloco), 
todos na cor verde, 100 folhas cada bloco (ou aproximadamente) medida 
aproximada de 38 x 51mm, validade mínima de 12 meses.

Blocos autoadesivos, pacote com 4 unidades cores variadas (ou 4 pacotes 
de 1 bloco), 50 folhas cada bloco (ou aproximadamente), medida 
aproximada de 38 x 50mm, validade mínima de 12 meses.

Caderno de capa dura cor preta, 50 folhas numeradas, medindo 
aproximadamente 21cm x 310 cm, pautado.

Caderno espiral 1/4 (medida aproximada de 14cm x 21cm), 96 folhas, 
capa flexível, pautado, capa cor lisa ou imagem de paisagem.

Caderno protocolo de correspondência, com aproximadamente 100 folhas, 
medindo aproximadamente 16cm x 22cm, capa dura.

MÉDIA 
TOTAL



LOTE 02 – BÁSICOS

Item Especificação Medida Qtde

9 Borracha branca plástica com capa, validade mínima de 12 meses. Unidade 15 R$ 17,35

10 Unidade 25 R$ 18,67

11 Unidade 3 R$ 23,19

12 Unidade 10 R$ 13,00

13 Unidade 40 R$ 165,20

14 Caixa 3 R$ 170,72

15 Unidade 10 R$ 72,97

16 Unidade 10 R$ 26,67
17 Régua de alumínio com 30 cm. Unidade 3 R$ 25,29

18 Unidade 4 R$ 22,13

R$ 555,18

LOTE 03 – PAPÉIS

Item Especificação Medida Qtde

19 Folha 2 R$ 1,00

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

Apontador simples em resina termoplástica (ou outro plástico resistente) 
anatômico lâmina em inox.

Caneta corretiva 7ml (ou aproximadamente), ponta fina, corpo flexível, 
secagem rápida, validade mínima de 12 meses.

Cola para papel, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos 
(ou similar), cor branca, validade mínima de 12 meses, tipo pastosa, 90g (ou 
aproximadamente), bico fino.

Cola para papel, composição: água, polímero de n-vinilpirrolidinona, 
estearato de sódio (ou similar), cor branca, validade mínima de 12 meses, 
tipo bastão, 20 g (ou aproximadamente), atóxico, lavável.

Lápis preto, grafite nº2 mina de ótima resistência à quebra, com borracha 
na ponta, madeira de alta qualidade, 144 unidades (ou caixas com 
quantidade equivalente ou aproximada).

Lapiseira técnica 07 mm, corpo de plástico, cor escura, bico e clip de 
metal.

Molha dedo 12 g (ou aproximadamente), atóxico, não mancha, validade 
mínima de 12 meses.

Tesoura de uso geral, tamanho aproximado de 21 cm, formato anatômico, 
embalagem com blister, aço inoxidável e cabo plástico preto.

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

Cartolina, medidas 50 x 66 (ou aproximadamente), cor azul (dos dois 
lados).



20 Folha 3 R$ 1,50

21 Folha 2 R$ 1,00
22 Papel A3 branco 75g/m² (empacotado com 500 folhas). Resma 5 R$ 173,00
23 Papel A4 branco 75g/m² (empacotado com 500 folhas). Resma 200 R$ 2.566,00
24 Papel Couchê fosco branco, 50 folhas, 180g/m², formato A4. Pacote 20 R$ 249,33

25 Folha 20 R$ 9,73

26 Folha 2 R$ 1,52

27 Folha 1 R$ 0,76

28 Folha 1 R$ 0,76

29 Folha 1 R$ 1,52

30 Folha 2 R$ 3,03

31 Folha 1 R$ 1,52
32 Papel Color Plus, 180 g/m², medidas 66 x 96 cm, cor alaska. Folha 200 R$ 460,00

33 Folha 2 R$ 0,48

34 Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor rosa. Folha 2 R$ 0,48

35 Folha 2 R$ 0,48

36 Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor lilás. Folha 2 R$ 0,48

37 Folha 2 R$ 0,48

38 Folha 2 R$ 0,48

39 Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor laranja. Folha 2 R$ 0,48

40 Folha 2 R$ 1,52

41 Papel Laminado, medida de 50 x 60 cm (ou aproximadamente), cor prata. Folha 2 R$ 1,52

R$ 3.477,07

LOTE 04 – TINTAS

Cartolina, medidas 50 x 66 (ou aproximadamente), cor branco (dos dois 
lados).

Cartolina, medidas 50 x 66 (ou aproximadamente), cor rosa (dos dois 
lados).

Papel KRAFT (pardo), 80g/m², medindo 96 x 66 cm (ou 
aproximadamente).

Papel Camurça, medida de 40 x 60 cm (ou aproximadamente), cor 
vermelho. 

Papel Camurça, medida de 40 x 60 cm (ou aproximadamente), cor azul-
marinho.

Papel Camurça, medida de 40 x 60 cm (ou aproximadamente), cor 
amarela.

Papel Color Set, medidas 48 x 66 cm (ou aproximadamente), cor salmão 
(dos dois lados).

Papel Color Set, medidas 48 x 66 cm (ou aproximadamente), cor vermelha 
(dos dois lados).

Papel Color Set, medidas 48 x 66 cm (ou aproximadamente), cor azul-
claro (dos dois lados).

Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor 
vermelha.

Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor azul-
claro.

Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor verde-
claro ou limão.

Papel de Seda, medida de 48 x 70 cm (ou aproximadamente), cor amarela.

Papel Laminado, medida de 50 x 60 cm (ou aproximadamente), cor 
dourado.

MÉDIA 
TOTAL



Item Especificação Medida Qtde

42 Unidade 5 R$ 21,00

43 Unidade 600 R$ 374,00

44 Unidade 20 R$ 15,27

45 Unidade 15 R$ 23,95

46 Unidade 10 R$ 15,97

47 Unidade 3 R$ 9,39

48 Unidade 5 R$ 15,65

49 Unidade 3 R$ 40,60

50 Unidade 2 R$ 8,47

R$ 524,29

LOTE 05 – ADESIVOS

Item Especificação Medida Qtde

51 Caixa 2 R$ 69,93

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

Almofada para carimbo nº 3, tinta cor preta, validade mínima de 12 meses.

Caneta esferográfica azul escrita fina, tampa e tampinha cor da tinta, 
tampa antiasfixiante, corpo em resina termoplástica transparente. Validade 
mínima de 12 meses.

Caneta esferográfica preta escrita fina, tampa e tampinha cor da tinta, 
tampa antiasfixiante, corpo em resina termoplástica transparente, validade 
mínima de 12 meses.

Marca texto fluorescente, ponta chanfrada de aproximadamente 3,5 mm, 
secagem rápida, cor da tinta e do corpo amarelo, validade mínima de 12 
meses.

Marca texto fluorescente, ponta chanfrada de aproximadamente 3,5 mm, 
secagem rápida, cor da tinta e do corpo laranja, validade mínima de 12 
meses.

Marcador permanente cor preta, ponta fina, tampa cor da tinta, validade 
mínima de 12 meses.

Marcador permanente para CD preto, ponta fina 1 mm (ou 
aproximadamente), validade mínima de 12 meses.

Tinta de carimbo automático, 40ml (ou aproximadamente), cor preta, 
validade mínima de 12 meses.

Tinta para almofada de carimbo, 40ml (ou aproximadamente), cor preta, 
validade mínima de 12 meses.

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL

Etiqueta de papel autoadesivas para CD, cor branco fosco, em folha de 
A4, medindo 115 mm cada etiqueta, para impressora inkjet ou laser, caixa 
(s) contendo (ou totalizando) 100 folhas de 2 etiquetas cada folha.



52 Pacote 10 R$ 225,67

53 Caixa 3 R$ 96,65

54 Caixa 1 R$ 51,23

55 Caixa 5 R$ 281,17

56 Unidade 15 R$ 57,45

57 Unidade 2 R$ 96,27

58 Unidade 5 R$ 39,82

59 Unidade 2 R$ 20,40

60 Rolo 5 R$ 223,83

61 2 R$ 11,66

R$ 1.174,08

LOTE 06 – PASTAS

Item Especificação Medida Qtde

Etiqueta de papel autoadesivas, formato círculo, medida 16mm (ou 
aproximadamente), cor prata ou dourado, pacote (s) com 150 unidades (ou 
totalizando) (ou aproximadamente).

Etiquetas de papel autoadesivas, cor branco fosco, folha de A4, medindo 
aproximadamente 38,1 mm x 63,5 mm cada etiqueta, para impressora 
inkjet ou laser, caixa (s) contendo (ou totalizando) 100 folhas de 21 etiquetas 
cada folha.

Etiquetas de papel autoadesivas, cor branco fosco, em folha de A4, 
medindo aproximadamente 33,9 mm x 99mm cada etiqueta, para 
impressora inkjet ou laser, caixa (s) contendo (ou totalizando) 100 folhas 
de 16 etiquetas cada folha.

Etiquetas de papel autoadesivas, cor branco fosco, em folha de papel 
CARTA, medindo aproximadamente 106,3 x 138,1 mm cada etiqueta, para impressora 
inkjet ou laser, caixa(s) contendo (ou totalizando) 100 folhas de 4 etiquetas cada folha.

Fita adesiva, material polipropileno (ou similar), tipo mono face, medida 
aproximada de 45mm (L) x 50m (C), transparente, validade mínima de 12 
meses.

Fita dupla face de alta fixação, transparente, medida de 25mm (L) x 2m 
(C) (ou aproximadamente), ideal para colagem de objetos em superfícies 
como paredes e concretos pintados, madeira, metais, vidros e azulejos, 
validade mínima de 12 meses.

Fita dupla face para papel, medida 25mm x 30 m (ou aproximadamente) 
cor branca translúcida. 

Fita isolante elétrica, material básico PVC autoextinguível, resistência à 
tensão até 750, cor preta, 20m (C) x19mm (L), validade mínima de 12 
meses.

Plástico autoadesivo transparente, protegido no verso, rolo com 45cm (L) 
(ou aproximadamente) x 2m (C) (ou vários rolos cuja somatória de metragem de 
comprimento resulte em 10 metros), validade mínima de 12 meses.

Reforço autoadesivo plástico 15 mm de diâmetro (ou aproximadamente) 
transparente, caixa com 250 unidades (ou aproximadamente ou 2 pacotes 
de 150 unidades), validade mínima de 12 meses.

Caixa ou
Pacote

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL



62 Unidade 50 R$ 222,33

63 Unidade 20 R$ 88,93

64 Unidade 50 R$ 222,33

65 Unidade 10 R$ 44,47

66 Unidade 10 R$ 44,47

67 Unidade 20 R$ 1.046,00

68 Unidade 2 R$ 124,60

69 Unidade 15 R$ 47,20

70 Unidade 15 R$ 60,45

71 Unidade 6 R$ 11,68

72 Unidade 30 R$ 18,90

73 Unidade 5 R$ 90,17

74 Unidade 5 R$ 162,83

75 Unidade 10 R$ 55,63

76 Unidade 15 R$ 83,45

Caixa arquivo morto azul com fecho, material polipropileno (ou similar), medindo 
aproximadamente 36cm (C) x 13,5 cm (L) x 25cm (A).

Caixa arquivo morto cinza com fecho, material polipropileno (ou similar), medindo 
aproximadamente 36cm (C) x 13,5 cm (L) x 25cm (A).

Caixa arquivo morto preto com fecho, material polipropileno (ou similar), medindo 
aproximadamente 36cm (C) x 13,5 cm (L) x 25cm (A).

Caixa arquivo morto verde com fecho, material polipropileno (ou similar), medindo 
aproximadamente 36cm (C) x 13,5 cm (L) x 25cm (A).

Caixa arquivo morto vermelho com fecho, material polipropileno (ou similar), 
medindo aproximadamente 36cm (C) x 13,5 cm (L) x 25cm (A).

Caixa para correspondência tripla fixa medindo aproximadamente 18cm 
(A), 26 (L), 37 (C), cor fumê (ou outra escura), material acrílico ou 
poliestireno (ou similar).

Organizador médio para pastas suspensas, medidas aproximadas de 27cm 
(C) x 43 cm (L) x 27cm (A), cor escura, sem tampa, material poliestireno 
(ou similar).

Pasta aba elástico 30 mm de largura, formato ofício, espessura entre 
0,5mm e 0,8mm, material polipropileno (ou similar).

Pasta aba elástico 55 mm de largura, formato ofício, espessura entre 
0,5mm e 0,8mm, material polipropileno (ou similar).

Pasta aba elástico fina, formato ofício, espessura entre 0,5mm e 0,8mm, 
material polipropileno (ou similar).

Pasta L plástica, formato ofício, transparente ou fumê, medida aproximada 
de 23cm x 33,5 cm, material polipropileno (ou similar), espessura 
aproximada de 0,2mm.

Pasta plástica sanfonada cor fumê, formato ofício, com 12 divisórias (ou 
aproximadamente) com etiquetas de identificação das divisórias, 
fechamento com elásticos, espessura aproximada de 0,5mm, material 
polipropileno (ou similar).

Pasta plástica sanfonada cor fumê, formato ofício, com 30 divisórias (ou 
aproximadamente) com etiquetas de identificação das divisórias, 
fechamento com elásticos, espessura aproximada de 0,5mm, material 
polipropileno (ou similar).

Pasta registradora a/z lombo estreito, medidas 28,5x34,5x6cm (ou 
aproximadamente), cor preta (ou outra escura), formato ofício, com furo, 
feito em papel cartão de aproximadamente 2mm e plastificado, com 
mecanismo niquelado e com compressor plástico.

Pasta registradora a/z lombo largo, medidas 28,5x34,5x8cm (ou 
aproximadamente), cor preta (ou outra escura e mesma do item anterior), 
formato ofício, com furo, feito em papel cartão de aproximadamente 2mm 
e plastificado, com mecanismo niquelado e com compressor plástico.



77 Unidade 20 R$ 40,27

R$ 2.363,71

LOTE 07 – ORGANIZADORES

Item Especificação Medida Qtde

78 Unidade 6 R$ 155,60

79 Pacote 4 R$ 26,65

80 Pacote 4 R$ 22,52

81 Pacote 1 R$ 18,73
82 Linha nylon 0,60 mm, tamanho 100 m (ou dois de 50m) Rolo 2 R$ 11,57

83 Unidade 5 R$ 56,33

84 Unidade 4 R$ 51,73

85 Unidade 5 R$ 111,50

86 Prancheta em madeira MDF, pegador de metal niquelado, formato ofício. Unidade 4 R$ 10,93

87 Unidade 2 R$ 31,27

R$ 496,84

LOTE 08 – ELETRO-INFO

Item Especificação Medida Qtde

Pasta transparente com grampo plástico, com aproximadamente 24cm x 
34cm x 1cm, espessura entre 0,5mm e 0,8mm, material polipropileno (ou 
similar).

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL

Bibliocanto de aço, medidas de 20cm (A) x 10 cm (L) x 10 cm (C) (ou 
aproximadamente), pintado em cor escura.

Divisórias de fichário com 10 projeções, material polipropileno (ou similar 
e resistente), cor única ou variadas, dimensões aproximadas de 33cm x 25.

Divisórias de fichário com 6 projeções, material polipropileno (ou similar 
e resistente), cor única ou variadas, dimensões aproximadas de 33cm x 25.

Elástico para alimentos, cor amarela ou verde, 500g, borracha natural, 
validade mínima de 12 meses.

Porta canetas, clips e lembretes, cor fumê (ou outra escura), 3 divisões, 
material poliestireno (ou similar).

Porta carimbo 12 lugares, cor fumê ou outra escura, material acrílico (ou 
similar).

Porta cartões, 160 lugares, capa em couro sintético (ou similar) preto, 
medidas aproximadas de 11cm x 25cm.

Trena emborrachada, 5m, com trava e alça, fita metálica graduada em 
milímetros, recolhe a fita ao destravar.

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 



Item Especificação Medida Qtde

88 Unidade 20 R$ 849,33

89 Unidade 5 R$ 74,83

90 Unidade 50 R$ 71,50

91 Unidade 20 R$ 45,93

92 Unidade 20 R$ 565,33

93 Unidade 5 R$ 154,83

94 Unidade 5 R$ 219,83

95 Unidade 20 R$ 64,60

96 Unidade 60 R$ 211,80

R$ 2.258,00

LOTE 09 – METÁLICOS

Item Especificação Medida Qtde

97 Caixa 3 R$ 9,70

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL

Apoio para punhos ergonômico (uso em teclado), material externo de 
plástico resistente (ou similar), material interno em gel, base 
antiderrapante, medidas aproximadas de 49cm x 5cm, cor preta (ou 
escura), garantia de fábrica de no mínimo 12 meses.

Calculadora de mesa eletrônica, 12 dígitos, medida aproximada de 12cm 
(L) x 15cm (C), autodesliga, display grande, sem impressão, cor escura, à 
base de pilha AA (pequena), garantia mínima de 3 meses. Caixa com 1 
unidade.

CD-R, única gravação, capacidade 700 MB, em embalagem individual, 
garantia de no mínimo 1 ano.

DVD-R, única gravação, capacidade 4.7Gb, em embalagem individual, 
garantia de no mínimo 1 ano.

Mouse Pad ergonômico, base de borracha antiderrapante, formato redondo 
ou arredondado (ou similar), forro superior de couro sintético (ou similar), 
preto, com apoio de pulso com silicone (ou similar), borda colada ou bem 
reforçada, cor preta ou escura, garantia de fábrica de no mínimo 12 meses.

Pen drive 08 GB, embalagem blister, compatível com sistema operacional 
Windows, garantia mínima de 1 ano (incluindo de fábrica), interface 2.0, 
dimensões aproximadas de 1,8 x 6 cm, cor escura.

Pen drive 16 GB, embalagem em blister, compatível com sistema 
operacional Windows, garantia mínima de 1 ano (incluindo de fábrica), 
interface 2.0, dimensões aproximadas de 1,8 x 6 cm, cor escura.

Pilhas AA (pequena) alcalina 1,5V nominal, embalagem em blister, 
validade mínima de 12 meses.

Pilhas AAA (palito) alcalina 1,5V nominal, embalagem em blister, 
validade mínima de 12 meses.

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL

Clipes de metal nº 5, latonado (ou similar), dourados, 100 unidades (ou 
aproximadamente).



98 Caixa 10 R$ 52,97

99 Unidade 10 R$ 32,63

100 Caixa 7 R$ 155,40

101 Caixa 15 R$ 136,50

102 Caixa 1 R$ 67,97

103 Caixa 2 R$ 5,53

104 Unidade 6 R$ 180,80

R$ 641,50

LOTE 10 – QUADRO

Item Especificação Medida Qtde

105 Unidade 1 R$ 115,30

Colchete de fixação, material de chapa de aço, tratamento superficial 
latonado (ou similar), nº 06, caixa com 72 unidades (ou 
aproximadamente).

Extrator de grampos tipo piranha, material metal e plástico na cor preta, 
caixa com 1 unidade.

Grampeador de mesa preto (ou cor escura), medindo aproximadamente 
12cm, com parte superior anatômica e com borracha (ou similar), base 
inferior com borracha para não deslizar, para grampos 26/6, capacidade 
para grampear até 25 folhas, caixa com 1 unidade.

Grampos metálicos para pasta tipo trilho 80 mm, 50 unidades (ou 
aproximadamente).

Ímã magnético fixador de lembrete redondo revestido de plástico 
resistente ou pintado, em cores lisas e variadas, medida de 20 mm de 
diâmetro (ou aproximadamente), caixa(s) com 100 unidades (ou 
totalizando ou aproximadamente)

Percevejos para fixação de papéis, metal niquelado ou latonado (dourado), 
pontas perfurantes, caixa com 100 unidades, diâmetro de 10 mm (ou 
aproximadamente).

Perfurador de papel metálico, capacidade de 25 folhas de papel 75g/m², 
diâmetro do furo de 6 mm, distância entre os furos 80mm, com base e 
margeador plástico, tamanho aproximado de 11cm x 9cm, cor preta.

MÉDIA 
TOTAL

MÉDIA DOS 
VALORES TOTAIS 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL

Cavalete flip chart de madeira, 4 pernas ou de 3 com a traseira reforçada, 
chapa de 90cm x 60cm (ou aproximadamente), altura total de 1,7m (ou 
aproximadamente), fechamento tipo escada, ferragens niqueladas ou 
latonadas.



106 Unidade 3 R$ 432,90

R$ 548,20

Goiânia, 11 de novembro de 2014.

_______________________________________
Suzana Silva Cruz

Assistente Administrativa

Quadro de feltro verde: revestimento na parte frontal com card board (ou 
similar e de espessura 6 mm ou aproximadamente) e feltro acrílico 
(espessura 2mm ou aproximadamente), medidas de 90cm x 120cm x 
1,5cm (ou aproximadamente), moldura de alumínio natural com canto de 
plástico (ou similar ou se houver), fundo em chapa de fibra de madeira, 
fixação nos quatro cantos e invisível, com kit de instalação (4 buchas e 4 
parafusos).

MÉDIA 
TOTAL
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Perda insignificante de fidelidade

1

Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões 
anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir 
esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um 
formato de arquivo anterior.

Núm. de 
ocorrências

Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação 
para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos 
serão convertidos no formato mais próximo disponível.
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