
PEDIDO DE ORÇAMENTO 

 

 

O Consórcio da Associação dos Municípios da Região metropolitana de Porto Alegre – CM 

GRANPAL encaminha a solicitação de orçamento para a seleção da proposta mais vantajosa com 

intuito de instruir processo administrativo para aquisição de kits escolares, conforme especificações 

técnicas. 

  
Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 

 

O quantitativo estimado é de 294.000 unidades dos itens 5, 11 e 23 e 147.000 unidades dos 

demais itens. 

Item Qtd Unid Descrição R$ 

01 01 Unid Agenda escolar personalizada  

02 01 Unid Apontador plástico com depósito   

03 01 Pacote Argila para modelagem  

04 01 Unid Avental plástico para pintura  

05 02 Unid Borracha escolar com capa protetora   

06 01 Unid Caderno de desenho 96 folhas sem seda  

07 01 Unid Caderno brochurão 96 folhas   

08 01 Unid Caderno universitário 1x1 96 folhas  

09 01 Unid Caderno universitário 10 matérias 200 

folhas   

10 01 Unid Compasso metálico  

11 02 Unid Caneta esferográfica escrita azul   

12 01 Unid Caneta esferográfica escrita preta   

13 01 Unid Caneta esferográfica escrita vermelha   

14 01 Conj Caneta hidrográfica 12 cores ponta fina   

15 01 Conj Caneta gel 06 cores sortidas  

16 01 Unid Cola líquida branca 90 gramas   

17 01 Unid Esquadro 45º resina termoplástica PET 

reciclado  

18 01 Unid Esquadro 60º resina termoplástica PET 

reciclado  

19 01 Unid Estojo escolar resina termoplástica PET 

reciclado   

20 01 Pacote  EVA cores diversas   

21 01 Caixa Giz de cera grosso 12 cores   

22 01 Caixa Lápis de cor longo 12 cores   

23 02 Unid Lápis preto grafite 2 mm   

24 01 Caixa Massa de modelar 06 cores 90 gramas  



25 01 Caixa Massa de modelar 12 cores 180 gramas   

26 01 Unid Marca texto amarelo ponta chanfrada   

27 01 Pacote Papel sulfite A3 pacote com 100 folhas  

28 01 Resma Papel sulfite A3 pacote com 500 folhas  

29 01 Pacote Papel sulfite A4 pacote com 100 folhas   

30 01 Resma Papel sulfite A4 pacote com 500 folhas   

31 01 Unid Pasta alveolar lombada 4,5 cm cores 

diversas  

32 01 Unid Pincel redondo nº 08  

33 01 Unid Pincel chato nº 10   

34 01 Unid Régua 30 cm em PET reciclado   

35 01 Caixa Tinta guache 06 cores lavável  

36 01 Unid Tinta guache pote 500 gramas   

37 01 Unid Tesoura escolar ponta arredondada   

38 01 Unid Toalha de mão  

39 01 Unid Transferidor 180º resina termoplástica PET 

reciclado  

   O valor máximo total aceitável para o 

presente lote é de: 

 

 

Agenda Escolar Agenda escolar “personalizada” - contendo 208 folhas com 416 

páginas, capa dura, wire-o branco, formato 138 mm x 200 mm, 

miolo em papel reciclado ecológico com no mínimo 63g/m², capa e 

contracapa em papelão com gramatura mínima de 680g/m² e forro 

em papel reciclado ou branco com gramatura mínima de 120g/m² e 

guarda em papel reciclado ou branco com gramatura mínima de 

120 g/m², sendo o miolo todo confeccionado em papel reciclado 

ecológico, contendo um envelope no início da agenda em papel 

reciclado ecológico medindo 138 mm x 200 mm com gramatura 

mínima de 240grs com abertura superior. Deverá conter as 

seguintes informações: dados da unidade escolar, identificação do 

aluno, hino nacional, hino da bandeira, hino da independência, 

hino da república. Personalizada conforme arte a ser fornecida 

pela prefeitura. O papel utilizado no miolo da agenda deverá estar 

certificado pelo FSC ou CERFLOR.  

Apontador com 

Depósito 

Apontador para lápis, com depósito, corpo do apontador fabricado 

em material plástico rígido, cores diversas e lâmina em aço com 

tratamento anti-ferrugem e precisão no fio de corte fixada com 

parafuso em aço, depósito fabricado em material plástico rígido 

cores diversas (translúcido). Medindo aproximadamente 60 x 25 x 



15 mm. Produto certificado pelo Inmetro.  

Argila para 

modelagem 

Argila para uso em modelagem, deverá ser desenvolvida para uso 

escolar e atividades lúdicas e de argila mineral purificada combi-

nada com aglutinantes minerais e vegetais, macia levemente aro-

matizada, composição: agua, resina, cargas minerais, hidrocarbo-

netos alifáticos e conservantes. Temperatura não poderá atingir 

mais de 160 Graus, tempo de secagem em média 24/36 horas. 

Não poderá haver areia, embalada em saco plástico contendo 1 

quilograma. O produto deverá vir embalado em embalagem indivi-

dual, contendo código de barras.  

Avental plástico 

para pintura 

Avental plástico para pintura, corpo principal na cor branca, 
acabamento com viés e poliéster na cor azul para meninos e rosa 
para meninas, medidas aproximadas 390 x 760 mm.  

Borracha escolar Borracha plástica, branca, com capa protetora (sleeve) em PET 
PCR (Politereftalato de Etileno Reciclado Pós-Consumo), em cor a 
definir, com transmitância natural das embalagens de origem, sem 
deformidades ou rebarbas, processo de produção por injeção 
plástica da capa protetora, formato retangular.  Dimensões 
mínimas da Borracha: Comprimento: 43 mm; Largura: 22 mm; 
Espessura: 12 mm.  No protetor da borracha, deverá ser impresso 
em alto relevo o Brasão da Prefeitura. Deverá atender ao 
estabelecido na norma NBR 15236 e Certificação do INMETRO 
(apresentar o certificado juntamente com as amostras). 

Caderno de 

desenho 

Caderno de desenho espiralado, 96 folhas. Especificações: 

Dimensões: 200 mm x 275 mm; Miolo: papel offset, branco, 

gramatura aproximada de 63g/m²; Capa e contracapa em papelão 

com no mínimo 680 g/m², revestimento em papel couchê brilho 

com gramatura de 115 g/m² e guarda em papel reciclado branco 

com gramatura de 120 g/m². Espiral: arame revestido em nylon 

preto 1,20 mm sendo que o acabamento dado nas extremidades 

das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como 

sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas. 

Deverá conter na quarta face da capa as informações a seguir: 

Caderno de desenho/cartografia – 96 folhas; formato 200 x 275 

mm, e dados do fabricante. Personalização: conforme lay-out 

disponibilizado pela Secretaria de Educação. O papel utilizado no 

miolo do caderno deverá estar de acordo com a norma da ABNT e 

certificado pelo selo FSC ou CERFLOR. 

Caderno 

brochurão 

Caderno brochurão, capa dura, costurado, formato 200 mm x 275 

mm, contendo 96 folhas. Miolo em papel off set branco com 

gramatura de aproximadamente 56 g/m², com pautas em azul ou 

preto. Capa e contracapa em papelão com no mínimo 680 g/m², 



revestimento em papel couchê brilho com gramatura de 115 g/m² e 

guarda em papel reciclado branco com gramatura de 120 g/m². 

Personalização: conforme layout disponibilizado pela Secretaria de 

Educação. O papel utilizado no miolo do caderno deverá estar de 

acordo com a norma da ABNT e certificado pelo selo FSC ou 

CERFLOR. 

Caderno 

universitário 1 

matéria (96 folhas) 

Caderno universitário espiralado, 96 folhas, pautado frente e verso 

com mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou 

pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. 

Especificações: Dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm. Miolo: 

papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m². Capa e 

contracapa em papelão com no mínimo 680 g/m², revestimento em 

papel couchê brilho com gramatura de 115 g/m² e guarda em papel 

reciclado branco com gramatura de 120 g/m². Espiral: arame 

revestido em nylon preto 1,20 mm sendo que o acabamento dado 

nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas 

(conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação 

de pontas agudas. Deverá conter na quarta face da capa as 

informações a seguir: Caderno Universitário – 96 folhas; formato 

200 x 275 mm, e dados do fabricante. Personalização: conforme 

layout disponibilizado pela Secretaria de Educação. O papel 

utilizado no miolo do caderno deverá estar de acordo com a norma 

da ABNT e certificado pelo selo FSC ou CERFLOR. 

Caderno 

universitário 10 

matérias (200 

folhas) 

Caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo 

contadas as divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com 

mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé ou 

pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. 

Especificações: Dimensões mínimas: 200 mm x 275 mm. Miolo: 

papel offset, branco gramatura mínima de 56g/m². Capa e 

contracapa em papelão com no mínimo 680 g/m², revestimento em 

papel couchê brilho com gramatura de 115 g/m² e guarda em papel 

reciclado branco com gramatura de 120 g/m². Espiral: arame 

revestido em nylon preto 1,20 mm sendo que o acabamento dado 

nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas 

(conhecido como sistema coil lock) que impossibilitem a formação 

de pontas agudas. Deverá conter na quarta face da capa as 

informações a seguir: Caderno Universitário – 200 folhas; formato 

200 x 275 mm, e dados do fabricante. Personalização: conforme 

layout disponibilizado pela Secretaria de Educação. O papel 

utilizado no miolo do caderno deverá estar de acordo com a norma 



da ABNT e certificado pelo selo FSC ou CERFLOR. 

Compasso 

metálico 

Corpo, hastes e a fixação das hastes fabricadas com material 

metálico; uma haste deve possuir fixador para grafite de 2 mm de 

diâmetro e a outra agulha fixadora; sistema que permita abertura 

das hastes; comprimento total mínimo: 100 mm; permitir traçar um 

círculo no mínimo 295 mm de diâmetro sem que ocorra 

afrouxamento das hastes. Apresentar certificação do INMETRO 

conforme NBR 15:236 – Segurança de artigos Escolares 

Caneta 

esferográfica azul 

Caneta esferográfica na cor azul, corpo sextavado transparente 

confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no 

corpo da caneta. Tampa com respiro e da mesma cor da tinta. 

Ponta de latão de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. 

Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Desempenho de escrita 

mínimo de 1500 metros. Produto certificado pelo Inmetro 

Caneta 

esferográfica preta 

Caneta esferográfica na cor preta, corpo sextavado transparente 

confeccionado em resinas termoplásticas, marca impressa no 

corpo da caneta. Tampa com respiro e da mesma cor da tinta. 

Ponta de latão de 1mm. Tintas e componentes plásticos atóxicos. 

Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Desempenho de escrita 

mínimo de 1500 metros. Produto certificado pelo Inmetro 

Caneta 

esferográfica 

vermelha 

Caneta esferográfica na cor vermelhal, corpo sextavado 

transparente confeccionado em resinas termoplásticas, marca 

impressa no corpo da caneta. Tampa com respiro e da mesma cor 

da tinta. Ponta de latão de 1mm. Tintas e componentes plásticos 

atóxicos. Dimensões mínimas: 145 mm x 7 mm. Desempenho de 

escrita mínimo de 1500 metros. Produto certificado pelo Inmetro 

Caneta 

hidrográfica 12 

cores 

Conjunto de Caneta Hidrográfica Fina 12 cores, corpos injetados 
em poliestireno nas cores da tinta; marca do fabricante impressa 
na embalagem e no produto; tampa de proteção da ponta com 
sistema de ventilação “antiasfixiante” desobstruído; tampinha 
superior em poliestireno; tinta atóxica a base de água; lavável; 
comprimento mínimo do corpo de cada caneta sem a tampa: 95 
MM, diâmetro mínimo do corpo 8,2 MM, volume mínimo de tinta 
0,78gr por hidrográfica; conjunto embalado em papel cartão. 
Apresentar Certificação do INMETRO com identificação do teor de 
metais pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2005 – 
Segurança de Artigos Escolares. 

Caneta gel 

fluorescente 06 

cores 

Caneta Gel Fluorescente, confeccionada com 57% de matéria 

prima virgem (variação de +/- 2%) e 43% de matéria prima 

reciclada (variação de +/- 2%) referente ao peso bruto da caneta. 



Característica: Corpo cilíndrico, com apoio ergonômico para os 

dedos em formato de duplo Elipsoide, em Polipropileno 100% (cem 

por cento) reciclado, atóxico, na cor preta, opaco. Dimensões (sem 

tampa) de 138,0 mm (variação de +/- 1 mm) de comprimento, por 

9,0 mm (variação de +/-0,5 mm) de diâmetro. Tampa removível em 

Policarbonato atóxico com haste para fixação em bolso, com 

certificação do INMETRO. Embalagem: Estojo em papel cartão, ou 

PP impresso com a arte do fabricante contendo 6 (seis) canetas, 

em seis cores distintas, de efeito fluorescente (Laranja, Rosa, 

Amarelo, Verde, Azul e Violeta). Produto deve estar certificado 

junto ao Inmetro 

Cola líquida 

branca 90 gramas 

Cola branca com no mínimo 90 gramas, lavável, para uso escolar. 

Composição: resina de PVA, produto atóxico; bico aplicador 

econômico, tampa com respiro. O produto deve ser plastificante, 

com alto poder de colagem, após a secagem deverá apresentar 

um filme transparente, isento de cargas minerais e substâncias 

nocivas à saúde, atóxico e inócuo. Indicada para crianças a partir 

de 03 anos de idade. Deverá conter certificação do INMETRO.  

Esquadro escolar 

45º 

Esquadro escolar 45º, confeccionado em PET-PCR  (politereftalato 

de etila reciclado pós-consumo) em cor a definir, sem 

deformidades ou rebarbas; processo de produção injeção plástica; 

escala de graduação em mm e cm, legível e sem falhas; impressa 

através de processo de tampografia; dimensões mínimas: 205 mm 

de comprimento (hipotenusa), 25 mm de largura e 2,0 mm 

espessura maior e menor 1,4 mm (ponto de chanfro), peso mínimo 

de 25 gramas. Apresentar Laudo que ateste o uso de matéria 

prima (granulado) de PET-R PÓS CONSUMO na fabricação 

(Injeção) dos itens reciclados, com logomarca fornecida pela 

Administração. 

Esquadro escolar 

60º 

Esquadro escolar 60º, confeccionado em PET-PCR  (politereftalato 

de etila reciclado pós-consumo) na cor a definir, sem deformidades 

ou rebarbas; processo de produção injeção plástica; escala em 

mm e cm, legível e sem falhas; impressa através de processo de 

tampografia; dimensões mínimas: 235 mm de comprimento 

(hipotenusa), 25 mm de largura e 2,0 mm espessura maior e 

menor 1,4 mm (ponto de chanfro), peso mínimo de 26 gramas. 

Apresentar Laudo que ateste o uso de matéria prima (granulado) 

de PET-R PÓS CONSUMO na fabricação (Injeção) dos itens 

reciclados, com logomarca fornecida pela Administração. 

Estojo escolar Estojo escolar, injetado em plástico Pet reciclado na cor a definir, 



sem deformidades ou rebarbas; com dobradiça direta na própria 

peça, destinado a armazenar artigos escolares como canetas, 

lápis, borrachas, etc. Dimensões aproximadas (fechado): 210 mm 

de comprimento, 72 mm de largura, 35 mm de altura e 2,0 mm 

espessura  de parede, peso aproximado de 100 gramas. 

Placa de EVA 

cores diversas 

Placa de EVA cores diversas, medida mínima 45 x 60 cm, espes-
sura mínima 2,0 mm, embalada em pacote com 10 Folhas. O pro-
duto deve estar certificado pelo INMETRO.  

Giz de cera grosso 

12 cores  

Gizão de cera redondo com 12 cores, com peso mínimo de 102 

gramas, dimensões aproximadas de 10 mm (diâmetro) e 105 mm 

(comprimento), a base de ceras, cargas minerais inertes e 

pigmentos, componentes totalmente atóxicos. Formato anatômico 

para crianças. Fórmula resistente à quebra, ideal para uso escolar, 

cores vivas que facilitam sua identificação. Produto certificado pelo 

Inmetro. 

Lápis de cor longo 

12 cores: 

Lápis de cor 12 unidades em cores diferentes, em qualquer 

formato, produzido em resina sintética ou de madeira reflorestada. 

Apontado. A barra interna do grafite deverá possuir constituição 

uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, 

ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São 

obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, 

dois tons de verde e marrom. O lápis deverá ser recoberto 

externamente em resina termoplástica na cor da mina contendo 

uma camada externa sobre o lápis em resina termoplástica incolor 

dando acabamento brilhante. Cada lápis deve trazer, em baixo 

relevo, a marca do fabricante gravada no seu corpo. Comprimento: 

mínimo 166 mm, Diâmetro: mínimo 6 mm/máximo 7 mm, Diâmetro 

da mina: mínimo 1,9 mm/ máximo 2,5 mm. Produto certificado pelo 

Inmetro. 

Lápis preto grafite 

2 mm 

Lápis grafite nº 02 HB, em qualquer formato, apontado. Corpo 

preto confeccionado em resina sintética ou madeira reflorestada, 

grafite de 1ª qualidade e resistente que não quebre com facilidade. 

Atóxico. Cada lápis deve trazer, em baixo relevo, a marca do 

fabricante gravada no seu corpo. Dimensões mínimas: 

Comprimento – 170 mm, diâmetro - 6,4 mm, diâmetro do grafite – 

2,0 mm. Produto certificado pelo Inmetro. 

Massa de modelar 

06 cores 

Massa para fazer modelagem, super macia, caixa com 06 cores 

sortidas, 90 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, 

glúten, cloreto de sódio, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas 



e miscíveis, que não esfarela. Produto atóxico. Indicada para 

criança a partir de 03 anos de idade. (No mínimo seis cores 

diversificadas). Produto certificado pelo Inmetro. 

Massa de modelar 

12 cores 

Massa para fazer modelagem, super macia, caixa com 12 cores 

sortidas, 180 gramas, a base de carboidratos de cereais, água, 

glúten, cloreto de sódio, aroma, aditivos e pigmentos. Cores vivas 

e miscíveis, que não esfarela. Produto atóxico. Indicada para 

criança a partir de 03 anos de idade. (No mínimo seis cores 

diversificadas). Produto certificado pelo Inmetro. 

Marca Texto 

amarela 

Marca texto cor amarela com ponta larga e chanfrada. 

Composição: polietileno, tinta à base de água, feltro em poliéster e 

corpo plástico. 

Papel sulfite 

Tamanho A3 

pacote com 100 

Folhas 

Papel sulfite A3: Embalagem com 100 folhas, gramatura 75g. Com 

dimensões de 297 mm X 420 mm, na cor branca. Na embalagem 

do produto deverá constar a Certificação Ambiental FSC ou 

Cerflor. (Apresentar o certificado juntamente com as amostras) 

Papel sulfite 

Tamanho A3 

pacote com 500 

Folhas 

Papel sulfite A3: Embalagem com 500 folhas, gramatura 75g. Com 

dimensões de 297 mm X 420 mm, na cor branca. Na embalagem 

do produto deverá constar a Certificação Ambiental FSC ou 

Cerflor. (Apresentar o certificado juntamente com as amostras) 

Papel sulfite 

Tamanho A4 

pacote com 100 

Folhas 

Papel sulfite A4: Embalagem com 100 folhas, gramatura 75g. Com 

dimensões de 210 mm X 297 mm, na cor branca. Na embalagem 

do produto deverá constar a Certificação Ambiental FSC ou 

Cerflor. (Apresentar o certificado juntamente com as amostras) 

Papel sulfite 

Tamanho A4 

pacote com 500 

Folhas 

Papel sulfite A4: Embalagem com 500 folhas, gramatura 75g. Com 

dimensões de 210 mm X 297 mm, na cor branca. Na embalagem 

do produto deverá constar a Certificação Ambiental FSC ou 

Cerflor. (Apresentar o certificado juntamente com as amostras) 

Pasta Alveolar 

(Polionda) 

Pasta escolar alveolar (tipo polionda) formato fechado, espessura 

aproximada de 350 gramas. A pasta deverá possuir lombada de 

aproximadamente 4,5 cm de largura, fechamento através de 

elástico, nas cores: Azul, Verde, Vermelha e Preta. 

Pincel redondo nº 

08 

Pincel formato redondo com virola de alumínio, tamanho nº 08, 

cabo de madeira 100% reflorestada ou plástico, arredondado, para 

atividades escolares; as cerdas deverão ser fixadas firmemente de 

forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. 

Pincel chato nº 10 Pincel formato chato com virola de alumínio, tamanho nº 10, cabo 

de madeira 100% reflorestada ou plástico, arredondado, para 

atividades escolares; as cerdas deverão ser fixadas firmemente de 

forma que não se desprendam facilmente durante o manuseio. 



Régua 30 cm Régua 30 cm, com guia de leitura e dupla escala, confeccionada 

em PET reciclado (politereftalato de etileno), na cor cristal e azul 

translúcido, escalas em centímetros e polegadas na cor preta, 

impressão sobre o centro de arquivo digital fornecido, além da 

inscrição “distribuição gratuita – venda proibida”, feitas pelo 

processo de tampografia. Dimensões aproximadas de: 310 mm de 

comprimento X 30 mm de largura X 1,8 mm de espessura maior e 

a menor 0,8 mm (ponta do chanfro), com peso aproximado de 25 

gramas. O produto deve ter a marca do fabricante e a inscrição do 

símbolo PET reciclado. Obrigatória a apresentação de laudo 

conforme os requisitos da Norma ABNT NBR 15.236:2012, sobre 

toxicologia e propriedades físico-mecânicas, comprovando 

elasticidade e resistência mecânica e que o produto não é frágil e 

nem sofrerá desgaste rapidamente, além de laudo laboratorial, 

conforme a Norma ABNT NBR 16.040:2012 – isenção de ftalatos, 

assim como relatório de ensaio laboratorial, determinando teores 

aceitáveis de bisfenol-a (BPA), obrigatório selo Inmetro. 

Tinta Guache 06 

cores 

Guache com 06 cores vivas e miscíveis entre si, tinta lavável, 

frascos produzidos com material de alta qualidade e transparência, 

tampa de rosca com vedação 100% eficiente para evitar 

vazamento do produto, os frascos devem conter no mínimo 15 ml, 

com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicado em papel, 

papel cartão, cartolina e eva, produzida a base de resina, água, 

pigmentos, gliter, carga e conservantes, indicada para crianças a 

partir de 03 anos de idade. Deverá conter certificação do 

INMETRO. 

Tinta guache pote 

500 Ml 

Tinta guache cores diversas; fabricada a base de resina atóxica e 

água, antialérgica, lavável, pronta para uso e não deverá 

apresentar odor pútrido; quando aplicada sobre o papel não 

deverá trincar depois de seca; cada pote deverá conter 500 ml, 

sem vazamento, ser inquebrável e sem rebarbas. Apresentar 

Certificação do INMETRO com identificação do teor de metais 

pesados para a tinta, conforme NBR 15236:2005 - Segurança de 

Artigos Escolares. 

Tesoura escolar 

ponta 

arredondada 

Tesoura escolar com pontas redondas medindo aproximadamente 

(+/-  5%), 13 cm. Produzida em aço inox, marca impressa na 

lâmina. Lâminas fixadas com parafuso e perfeitamente ajustadas 

que garantem o corte. Cabo com anéis emborrachados para 3 

dedos. Produto certificado pelo Inmetro. 



Toalha de mãos  Mini toalha de mãos confeccionada em tecido 100% algodão 

felpudo, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento x 30 

cm de largura. Cores diversas. 

Transferidor 180º Transferidor 180º confeccionado em material confeccionado em 

PET-PCR (politereftalato de etileno reciclado pós-consumo) na cor 

a definir, sem deformidades ou rebarbas, processo de produção 

injeção plástica; demarcado milimetricamente com escala de grau, 

impressão clara e precisa, legível e sem falhas; impressa através 

de processo de tampografia; Dimensões mínimas: 140 mm de 

comprimento (hipotenusa); 20 mm de largura; 2,0 mm espessura 

maior e menor 1,4 mm (ponto de chanfro); Peso aproximado de 18 

gramas de largura. Apresentar Laudo que ateste o uso de matéria 

prima (granulado) de PET-R PÓS CONSUMO na fabricação 

(Injeção) dos itens reciclados, com logomarca fornecida pela 

Administração. 

 

 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  

CNPJ:  

TELEFONE:  

 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail caroline@granpal.com.br ou entregue no endereço avenida das 

Indústrias, 469, sala 101, bairro São João, Porto Alegre - RS. 
 

Data de emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

Preços válidos por  ____ dias 
 

 

 

 

 


