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DESCRIÇÃO DETALHADA CÓDIGO PEDE-SE

15827 Por unidade

14568 Por unidade

16736

14569 Por unidade

14536 Por unidade

14535 Por unidade

16734 Por unidade

16461 Por caixa

16462 Por caixa

16463 Por caixa

16464 Por caixa

16465 Por caixa

16466 Por caixa

16467 Por caixa

15797 Por unidade

14310 Por unidade

16559 Por unidade

14311 Por unidade

14312 Por unidade

14313 Por unidade

Abridor de garrafa
Em aço

Açúcar
Açúcar refinado especial - embalagem com 1 kg

Adesivo “Tramitação Prioritária”
Conforme Resolução 966/2012-MP/PGJ visa identificar procedimentos 
administrativos, inquéritos civis e similares que versam sobre temas de interesse de 
crianças, adolescentes e idosos.
Tamanho 135 x 25mm, 4x0 cores, solicitado por folha com 8 (oito) adesivos.

Por folha com 8 
adesivos

Adoçante líquido
Adoçante dietético líquido - embalagem com 100 ml

Água sanitária
Água sanitária, embalagem plástica com 1000 ml

Álcool Gel
Álcool etílico hidratado em gel, neutro, 70º INPM (mínimo), embalagem plástica, 480 
gr (mínimo)

Álcool Gel 70º C/ HIDRATANTE
ÁLCOOL GEL 70º com hidratante para assepsia das mãos; embalagem plástica com 
440 a 550g e válvula do tipo pump;

Alfinete amarelo para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor amarela - caixa c/ 50 unidades

Alfinete azul para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor azul - caixa c/ 50 unidades

Alfinete branco para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor branca - caixa c/ 50 unidades

Alfinete laranja para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor laranja - caixa c/ 50 unidades

Alfinete preto para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor preta - caixa c/ 50 unidades

Alfinete verde para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor verde - caixa c/ 50 unidades

Alfinete vermelho para mapa
Alfinete para mapas, cabeça colorida na cor vermelha - caixa c/ 50 unidades

Almofada para carimbo
Almofada para carimbo nº 3, cor azul
Medidas aproximadas 9,0 x 12,0 cm

Almofada para carimbo
Almofada para carimbo nº 4, cor azul
Medidas aproximadas 10,0 x 15,0 cm

Almofada para carimbo
Almofada para carimbo nº 3, cor preta
Medidas aproximadas 9,0 x 12,0 cm

Apagador para quadro branco
Apagador para quadro branco, 8 x 16,8 cm (medidas aproximadas)

Apontador
Apontador plástico para lápis nº 2, diâmetro de entrada 8 mm (aproximadamente)

Arquivo A Z – lombo estreito
Arquivo AZ, lombo ESTREITO, tamanho ofício
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14314 Por unidade

14315 Por unidade

15345 Por unidade

14318 Por unidade

15256 Por bloco

14323 Por bloco

14322 Por bloco

15823 Por bloco

14329 Por bloco

16555 Por bloco

15794 Por bloco

16097 Por bloco

16098 Por bloco

16669 Por unidade

14334 Por unidade

16840

14337 Por unidade

14338 Por unidade

16726 Por unidade

14340 Por unidade

Arquivo A Z – lombo largo
Arquivo AZ, lombo largo, tamanho ofício

Arquivo morto
Arquivo morto em plástico polionda, medidas aproximadas 13,0 cm x 35,0 cm (base) 
x 24,5 cm (altura), cor azul

Balde plástico
Balde plástico, alça de metal, capacidade mínima 10 litros

Barbante de algodão cru
Barbante de algodão cru, rolo de 250 gr

Bloco de guia de tramitação de processos - MP08
Medidas aproximadas: 10,0 x 10,5 cm

Bloco de memorando com pauta pequeno - MPPR010
Medidas aproximadas: 21,0 x 14,5 cm

Bloco de memorando sem pauta pequeno - MPPR140
Medidas aproximadas: 21,0 x 14,5 cm

Bloco de notificação geral - MPPR050
Notifica na forma prevista pelos art. 129, VI, CF e art. 26, I, "a" da Lei Federal 
8625/93 à comparecer no gabinete da Promotoria de Justiça.
Medidas aproximadas: 21,0 x 14,3cm

Bloco de rascunho de papel jornal – grande - MPPR070
Medidas aproximadas: 21,0 x 29,7cm (A4)

Bloco de rascunho de papel jornal – pequeno
Medidas aproximadas: 15,0 x 18,0cm

Bloco de requisição de materiais - MP011
Formulário padrão para solicitação de materiais a DISUPRI.
Medidas aproximadas: 15,0 x 20,0cm

Bloco de notificação de adolescente e pais – Capital - MPPR030
Notifica adolescente, acompanhado dos pais, a comparecerem no gabinete da PJ da 
Infância e Juventude, Rua Pr. Manoel Virgínio de Souza, 1310, Curitiba – PR.
Medidas aproximadas: 21,0 x 14,3 cm
Bloco de notificação de adolescente e pais - Interior - MPPR040
Notifica adolescente com fundamento no art. 179, Lei 8069/90, acompanhado dos 
pais, a comparecerem no gabinete da PJ da Infância e Juventude da região, em 
endereço à ser preenchido.
Medidas aproximadas: 21,0 x 14,7cmBobina para máquina de calcular
Bobina para máquina de calcular 57 mm x 30 m em papel acetinado branco

Bobina para máquina de calcular
Bobina para máquina de calcular 57 mm x60 mm

Bobina térmica Bobina térmica 57mmx25mm
Pacote com 2 

unidades

Borracha bicolor
Borracha bicolor, medidas mínimas 5 cm x 1,5 cm

Borracha branca
Borracha branca macia, medidas mínimas 3 cm x 2 cm

Café torrado e moído
Embalado a vácuo, embalagem com 500 gr

Caneta esferográfica azul
Caneta esferográfica azul, escrita média
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14341 Por unidade

14342 Por unidade

14479 Por unidade

16697 Por unidade

14344 Por unidade

16480 Por pacote

15806 Por unidade

16265 Por unidade

14909 Por unidade

16852 Por unidade

16844 Por unidade

16846 Por unidade

16845 Por unidade

15819 Por unidade

16431 Por unidade

14352 Por unidade

14579 Por caixa

14580 Por caixa

16376 Por unidade

Caneta esferográfica preta
Caneta esferográfica preta, escrita média

Caneta esferográfica vermelha
Caneta esferográfica vermelha, escrita média

Caneta Fluorescente Amarela
Caneta "marca texto" amarela
Caneta para escrita em CD/DVD
Caneta para escrita em CD / DVD, tinta a base de álcool na cor azul, secagem 
rápida, resistente a luz, água e umidade, com tampa removível e ponta em poliéster 
2.0 mm

Capa de Protocolo - MPPR160
Medidas aproximadas: 25,0 x 35,0 cm

Capa para encadernação transparente A4
Capa em PVC para encadernação, tamanho A4, cristal fosco, 0,3 mm - pacote com 
100 unidades

Capa em acrílico para CD
Capa de acrílico para CD (slim case)

Capa plástica para processo com abertura superior
Pacote plástico, espessura 0,10 mm, medindo 50 cm (largura) x 36 cm (altura), c/ 
abertura superior

CD virgem
Disco CD-R, capacidade 700Mb (mínima)

Cartucho de tinta Brother MFC – 16510DW – LC79BK – Preto Cartucho de 
tinta preta de ultra rendimento XXL (2.400 páginas) para impressora A3 jato de tinta 
marca Brother, modelo MFC-16510DW (LC79BK). Original

Cartucho de tinta Brother MFC – 16510DW – LC79M – Magenta 
Cartucho de tinta magenta de ultra rendimento XXL (1.200 páginas) para impressora 
A3 jato de tinta marca Brother, modelo MFC-16510DW (LC79M). Original
Cartucho de tinta Brother MFC – 16510DW – LC79Y – Amarelo 
Cartucho de tinta amarela de ultra rendimento XXL (1.200 páginas) para impressora 
A3 jato de tinta marca Brother, modelo MFC-16510DW (LC79Y). Original

Cartucho de tinta Brother MFC – 16510DW – LC79C – ciano 
Cartucho de tinta ciano de ultra rendimento XXL (1.200 páginas) para impressora A3 
jato de tinta marca Brother, modelo MFC-16510DW (LC79C). Original

Cera líquida incolor
Cera líquida incolor, embalagem plástica, 750 ml

Cesto para lixo com tampa – 60 litros
Cesto para lixo, plástico formato cilíndrico capacidade 60 litros- unidade

Cesto para lixo em plástico – 8L
Cesto para lixo, plástico rígido, cor preta, formato cilíndrico, fechado (não vazado), 
capacidade entre 8 e 10 litros- unidade
PARA USO DE LIXO RECICLÁVEL

Chá de camomila
Peso líquido 10 g - caixa com 10 sachês

Chá mate natural
Chá mate natural tostado - peso líquido 40 g - caixa com 25 sachês

Cinta Elástica para prender processo
Cinta elástica na cor vinho, largura entre 3,5 cm e 5,0 cm, perímetro mínimo de 50 
cm e máximo 90 cm (esticado) - impresso "Ministério Público do Estado do Paraná" 
em branco
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14356 Por caixa

14521 Por caixa

14358 Por unidade

14359 Por unidade

14360 Por unidade

14362 Por caixa

14363 Por caixa

14364 Por caixa

15855 Por caixa

14365 Por caixa

16481 Por pacote

15012 Por pacote

15912 Por pacote

14371 Por pacote

14372 Por pacote

14374 Por unidade

14917 Por unidade

14539 Por unidade

14538 Por unidade

16524 Por unidade

16117 Por caixa

Clips 3/0
Clips 3/0, galvanizado - caixa com 50 unidades – Altura aproximada 3,5cm

Clips 6/0
Clips 6/0, galvanizado - caixa com 50 unidades – Altura aproximada 5,0cm

Coador para café em pano
Coador de flanela branca para café, cabo duplo de madeira, aro de metal entre 18 
cm e 20 cm de diâmetro – unidade

Cola branca líquida
Cola líquida branca em tubo, não tóxica, lavável, 90 gr

Cola em bastão
Cola em bastão atóxica, a base de éter de poliglucosídeo, 20 gr

Colchete Nº 09
Colchete nº 09 - caixa com 72 unidades

Colchete Nº 10
Colchete nº 10 - caixa com 72 unidades

Colchete Nº 11
Colchete nº 11 - caixa com 72 unidades

Colchete Nº 12
Colchete nº 12 - caixa com 72 unidades

Colchete Nº 13
Colchete nº 13 - caixa com 72 unidades

Contra capa p/encadernação preta A4
Contra capa em PVC para encadernação, tamanho A4, preto fosco, 0,3 mm - pacote 
com 100 unidades

Contra capa p/encadernação preta ofício II
Contra capa em PVC para encadernação, tamanho "Ofício II", preto fosco, 0,3 mm - 
pacote com 100 unidades

Copo plástico 110 ml
Copo em PS-poliestireno descartável, 110 ml, cor branca - Pacote c/ 100 unidades

Copo plástico 180 ml
Copo em PP-polipropileno descartável 180 ml, cor branca - Pacote c/ 100 unidades

Copo plástico 50 ml
Copo em PP-polipropileno descartável 50 ml, cor branca - Pacote c/ 100 unidades

Corretivo líquido
Corretivo líquido à base d'água, 18 ml

Desinfetante líquido
Desinfetante líquido para banheiro - embalagem plástica 500 ml - unidade

Detergente líquido multi-uso
Detergente líquido multiuso - embalagem plástica 500 ml - unidade

Detergente líquido para louça 
Detergente líquido para louça, neutro, biodegradável, embalagem plástica 500 ml - 
unidade

DVD virgem
Disco DVD-R, capacidade 4.7 gigabytes (mínima), velocidade 8x

Elástico látex simples
Elástico latex, largura 2mm, perímetro mínimo e máximo: 20 cm e 80 cm 
(aproximadamente) - caixa c/ 25g
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16551 Por pacote

14383 Por unidade

14384 Por unidade

14385 Por unidade

14387 Por unidade

14386 Por unidade

15843 Por unidade

16593 Por unidade

16731 Por Pacote

14540 Por unidade

14541 Por unidade

14542 Por unidade

16430 Por pacote

14543 Por pacote

14544 Por unidade

16693 Por unidade

14399 Por unidade

15856 Por unidade

Elástico látex nº 64
Elástico latex nº 64, cor amarela, largura 6mm e espessura 2mm (aproximadamente) 
- pacote com 1kg

Envelope MPPR 220
Envelope padrão da Instituição, com timbre e carimbo para postagem.
Medidas aproximadas 11,3 x 16,2 cm

Envelope MPPR 250
Envelope padrão da Instituição, com timbre e carimbo para postagem.
Medidas aproximadas 11,0 x 23,0 cm

Envelope MPPR 260
Envelope padrão da Instituição, com timbre e carimbo para postagem.
Medidas aproximadas 18,5 x 25,0 cm

Envelope MPPR 270
Envelope padrão da Instituição, com timbre e carimbo para postagem.
Medidas aproximadas 26,0 x 36,0 cm

Envelope MPPR 280
Envelope padrão da Instituição, com timbre e carimbo para postagem.
Medidas aproximadas 31,0 x 41,0 cm

Envelope amarelo
Opaco, medidas aproximadas 12,0 x 17,5 cm

Envelope amarelo
Opaco, medidas aproximadas 11,2 x 17,0 cm

Envelope plástico do MP "VAI E VEM"
Envelope plástico branco, tipo “vai e vem”, 30x41cm, trilho(plástico preto) superior p/ 
fechamento, c/ pega. Impressão em preto nos dois lados, Ministério Público do 
Estado do Paraná (parte superior) e 24 espaços para identificação: DE, PARA e 
DATA. Pacote com 10 (dez) unidades.

Escova lava garrafa
Escova lava garrafa, comprimento de 33 cm (aprox.), cerdas de nylon e cabo 
metálicoEscova para limpeza
Escova para limpeza, medidas 6 cm x 12 cm (aprox,), cerdas de nylon e base 
plástica

Escova sanitária
Escova sanitária em polipropileno medindo 40 cm de altura (comprimento mínimo), 
com cerdas de nylon e base redonda para armazenamento, cor branca

Espátula plástica para café
Espátula plástica para café, medindo entre 8 cm e 10 cm de comprimento – pacote 
com 250 unidades

Esponja de aço
Esponja de aço, pacote (mínimo de 50 gr) com 8 unidades - pacote

Esponja para limpeza dupla face
Esponja para limpeza dupla face, anti-bactéria. Dimensões mínimas: 110 mm x 70 
mm x 20 mm

Esponjeira de plástico “molha dedo”
Esponjeira de plástico molha dedo em pasta 12 gr

Estilete estreito
Estilete plástico estreito, lâmina de 9,5 mm x 80 mm x 0,4 mm

Estilete largo
Estilete plástico largo, c/ lâmina de 18 mm x 0.5 mm x 100 mm
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14596 Por caixa

15150 Por caixa

14900 Por caixa

14598 Por caixa

16378 Por caixa

16560 Por caixa

Etiqueta BMP2119 para etiquetadora 16922 Por unidade

14398 Por unidade

16847 Por caixa

16373 Por unidade

16372

16374

16375

16698

14417 Por unidade

16666 Por unidade

14434 Por unidade

14602 Por unidade

15846 Por unidade

14546 Por unidade

16108 Por unidade

16506 Por unidade

Etiqueta Auto-Adesiova 2 Colunas - PROTOCOLO Etiqueta auto-
adesiva, formulário contínuo, 2 colunas, 107 x 36 mm - caixa com 8000 etiquetas

Etiqueta p/ impressora –   4 unid/folha
Etiqueta para impressora inkjet+laser, 106,3 mm x 138,1 mm, 4 unid/folha – caixa 
com 10 folhas

Etiqueta p/ impressora – 10 unid/folha
Etiqueta para impressora inkjet+laser, 50,8 mm x 101,6 mm, 10 unid/folha – caixa 
com 25 folhas

Etiqueta p/ impressora – 14 unid/folha
Etiqueta para impressora inkjet+laser, 33,9 mm x 101 mm, 14 unid/folha – caixa com 
25 folhas

Etiqueta p/ CD e DVD
Etiqueta para CD ou DVD inkjet+laser, 115 mm, 2 unid/folha - caixa com 25 folhas

Etiqueta A4 branca – BIBLIOTECA Etiqueta A4 branca – 25,4X99 mm – cx c/ 
2200 Etiquetas

Extrator de grampos
Extrator de grampos tipo espátula, c/ cabo de 9 cm (aproximadamente)

Filtro de papel para café - nº 103
Filtro de papel para café nº 103 – caixa com 30 unidades

Fita Adesiva Durex Amarelo
12 mm x 10 m

Fita Adesiva Durex Azul
12 mm x 10 m

Fita Adesiva Durex Verde
12 mm x 10 m

Fita Adesiva Durex Vermelho
12 mm x 10 m

Fita Adesiva Durex Preta
12 mm x 10 m

Fita adesiva transparente estreita
Fita adesiva transparente "durex", 12 mm x 50 m

Fita adesiva transparente larga
Fita adesiva transparente 48 mm x 45 m com dorso de filme em polipropileno bi-
orientado com adesivo a base de solvente borracha e resinas sintéticas (hot melt)

Fita crepe
Fita adesiva branca/bege 45 mm x 50 m com dorso de papel crepado e adesivo a 
base de solvente borracha e resinas sintéticas (hot melt)

Fita para impressora EPSON Fita para impressora Epson LQ570/LX300 
Protocolo

Fitilho em nylon para empacotamento
Fitilho em nylon, 1 cm (largura), rolo com 1 kg (mínimo)

Flanela
Flanela amarela ou alaranjada. Dimensões mínimas: 30 cm x 40 cm

Folha de despacho - MPPR290
Medidas aproximadas 21,0 x 29,0 (A4)

Fusível de vidro para filtro de linha Fusível 10A de vidro
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14464 Por unidade

15834 Por unidade

15094 Por unidade

14465 Por unidade

16673 Por caixa

14466 Por caixa

14468 Por caixa

14469 Por caixa

16730 Por pacote

14926 Por pacote

14472 Por unidade

15864 Por unidade

16717 Por unidade

16663 Por unidade

16789 Por unidade

15809 Por Pacote

16829 Por Pacote

16791 Por Pacote

16830 Por Pacote

14473 Por unidade

Garrafa térmica – 1 litro
Garrafa térmica serv-jato, sistema anti-pingo, 1000 ml, cor única - unidade

Garrafa térmica – 500 ml
Garrafa térmica serv-jato, sistema anti-pingo, 500 ml, cor única - unidade

Grampeador para 100 folhas Grampeador para 100 folhas com apoio 
emborrachado para as mãos, base com sapata em plástico medindo 27 cm x 6 cm 
(medidas mínimas) OBS: Por Ofício

Grampeador para 20 folhas
Grampeador para grampos 26/6, 20 cm (comprimento base) x 8 cm (altura) 
aproximadamente

Grampo para grampeador - tam 23/13
Grampo galvanizado para grampeador 23/13 - caixa c/ 5000 unidades

Grampo para grampeador - tam 26/6
Grampo galvanizado para grampeador 26/6 - caixa c/ 1000 unidades

Grampo trançado nº 1
Grampo trançado nº 1 - caixa com 12 unidades

Grampo trançado nº 2
Grampo trançado nº 2 - caixa com 50 unidades

Grampo trilho de plástico
Grampo trilho de plástico opaco, haste de 4 mm x 9 cm, 500 folhas (mínimo) - pacote 
com 50 jogos/pares.

Guardanapo de papel
Guardanapo de papel, branco, 24 cm x 24 cm (medidas aproximadas), folhas duplas, 
1ª linha, pacote c/ 50 unid – pacote

Jarra plástica 2 litros
Jarra plástica graduada, tampa filtra gelo, capacidade 2 litros

Jarra plástica 4 litros
Jarra plástica graduada, tampa filtra gelo, capacidade 4 litros

Kit fotocondutor - Lexmark E460DN
Kit fotocondutor para impressora Laser Lexmark E460DN. Código E260X22G. 
Original Lexmark

Kit fotocondutor - Lexmark E352/450
Kit fotocondutor para impressora Laser Lexmark E352DN. Código E250X22G. 
Original Lexmark

Kit fotocondutor - Lexmark X544DN
Kit fotocondutor (preto e colorido) para impressora Laser Lexmark X544DN. Código 
C540X74G.
Conjunto para todas as cores.

Lacre para malote espinha de peixe vermelho lacre para malote 
espinha de peixe vermelho pacote com 50 unidades

Lacre para malote
Lacre para malote, tipo espinha de peixe, cor vermelha, pacote com 50 unidades

Lacre para malote - GAECO
Lacre plástico dupla trava, 23cm, azul, numerado, pacote com 100 unidades

Lacre tipo abraçadeira para processos
Lacre plástico para apensar volumes de processos. 3,0mm de largura, 
2,0 espessura, 200mm de comprimento, pacote com 50 unidades.

Lâmina estreita para estilete
Lâmina estreita para estilete, 9,5mm x 0,4mm x 80mm



Lista de Material da DISUPRI - Atualizada em 15/01/2020 09:16:28 8/11

15854 Por unidade

14474 Por unidade

14475 Por unidade

14586 Por unidade

14585 Por unidade

14547 Por unidade

14549 Por unidade

14477 Por unidade

14478 Por unidade

16715 Por unidade

16709 Por unidade

16710 Por unidade

14550 Por unidade

16254 Por unidade

14551 Por unidade

15242 Por unidade

14553 Por unidade

14552 Por unidade

16732 Por pacote

14490 Por resma

16231 Por resma

Lâmina larga para estilete
Lâmina larga para estilete, medidas de 1,8 cm x 10 cm

Lápis borracha
Lápis borracha, 17cmx8mm (medidas aproximadas)

Lápis preto
Lápis preto nº 2 sextavado, 17 cm x 8 mm (medidas aproximadas)

Leite em pó desnatado
Leite em pó desnatado em lata - instantâneo - peso líquido 300 g

Leite em pó integral
Leite em pó integral em lata - instantâneo - peso líquido 400 g

Limpa carpet
Limpa carpet, embalagem plástica, 500 ml

Limpa vidros
Limpa vidros, embalagem plástica, 500 ml - unidade

Livro ata
Livro ata, 100 folhas, capa dura preta
Medidas aproximadas 21,0 x 30,5 cm (fechado)

Livro protocolo/correspondência
Livro de protocolo p/ correspondência, 100 folhas, capa dura preta
Medidas aproximadas 16,0 x 23,0 cm (fechado)

Lixeira com Tampa Basculante - 60L
Lixeira polietileno quadrada com tampa basculante - BRANCA - 60L
PARA USO DE LIXO COMUM/ORGÂNICO

Lixeira com Tampa - 8L
Lixeira polipropileno com tampa basculante - 8 A 10 LITROS
PARA USO DE LIXO COMUM/ORGÂNICO

Lixeira sem Tampa - 30L
Lixeira em polipropileno sem tampa basculante - 30 a 40 LITROS
PARA USO DE LIXO RECICLÁVEL

Lustra móveis
Lustra móveis, embalagem plástica, 200 ml

Luvas látex tamanho GRANDE
Luvas de borracha, uso doméstico, tamanho grande

Luvas látex tamanho MÉDIO
Luvas de borracha, uso doméstico, tamanho médio

Pá para lixo
Pá para lixo em plástico, comprimento aproximado de 28 cm

Pano de copa
Pano de copa em algodão, branco. Dimensões mínimas: 45 cm x 65 cm.

Pano de limpeza
Pano de limpeza em algodão, branco. Dimensões mínimas: 80 cm x 50 cm

Papel almaço com pauta
Papel almaço A4 pautado com margem. Pacote com 5 (cinco) folhas.

Papel alcalino (FOTOCÓPIAS)
Papel tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 gr, resma com 500 folhas

Papel timbrado (IMPRESSORA)
Papel tamanho A4, 210 x 297 mm, 90 gr, com timbre padrão MPPR - resma com 500 
folhas.
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15259 Por metro

16724 Por pacote

15824

15825 Por pacote

14491 Por bobina

15913 Por unidade

15845 Por unidade

14494 Por unidade

14495 Por unidade

16668 Por unidade

16156 Por unidade

14496 Por caixa

14918 Por unidade

15837 Por unidade

15838 Por unidade

14571 Por unidade

16667 Por unidade

16657 Por pacote

16658 Por pacote

Pincel atômico azul 14500 Por unidade

Pincel atômico preto 14501
Pincel atômico vermelho 14502

Papel contact transparente
Plástico adesivo transparente ("papel contact")

Papel higiênico branco
Papel higiênico branco, folha dupla, picotado, 1ª linha, 100% fibras celulósicas 
virgens, sem aparas, não reciclado. Pacote com 4 rolos.
Papel higiênico rolão
Papel higiênico rolão, branco, folha simples, gofrado, 1ª linha, 100 % fibras 
celulósicas virgens, sem aparas, não reciclado – unidade com 300 m – pacote com 8 
unidades.

Pacote com 8 
unidades

Papel toalha 3 dobras branco
Papel toalha interfolhas, branco, 3 dobras, 100% fibras celulósicas virgens, sem 
aparas, não reciclado. Medidas aproximadas 22 cm x 27 cm. Pacote/Fardo c/ 1250 
folhas.

Papel semi-kraft p/ empacotamento
Papel semi-kraft para embrulho - bobina medindo 60 cm de largura, peso 
aproximado 13 kg

Papeleira de mesa em acrílico
Papeleira de mesa em acrílico simples, cor fume, tamanho ofício

Pasta catálogo
Pasta catálogo, capa dura, 100 plásticos, tamanho ofício, cor preta

Pasta com elástico plastificada
Pasta com aba e elástico, plastificada, cor azul, tamanho ofício

Pasta com grampo plastificada
Pasta com grampo trilho, plastificada, cor azul, tamanho ofício

Pasta documento PP com grampo
Pasta documento em polipropileno (PP) texturizado, transparente, com grampo trilho, 
nas dimensões (aproximadas) 330 x 230 x 3,5 mm (espessura)

Pasta polionda c/aba e elástico
Pasta polionda com aba e elástico, tamanho ofício, cor azul, 3,5 cm de altura

Pasta suspensa
Pasta suspensa em cartão Kraft, formato 36 cm x 24 cm (pasta fechada) - caixa com 
50 pastas

Pedra sanitária
Pedra sanitária com prendedor plástico, peso líquido 30 gr (mínimo)

Peneira de plástico grande
Peneira plástica branca, tela de poliéster, diâmetro 10 cm

Peneira de plástico pequena
Peneira plástica branca, tela de poliéster, diâmetro 7 cm

Perfurador de papel – 20 fls
Perfurador de papel com 2 furos, 50 folhas 75 gr (mínimo), com reservatório 
removível na parte inferior para os picotes de papel

Perfurador de papel - 100 fls
Perfurador de papel com 2 furos, 100 folhas 75 gr (mínimo), semi-industrial, manual, 
estrutura metálica, com escala para ajuste de formato de papel, com reservatório 
removível na parte inferior para os picotes de papel. Obs: Por Ofício

Pilha AAA Alcalina Pilha alcalina AAA 1,5V, encartelada – par

Pilha AA Alcalina Pilha alcalina AA 1,5V, encartelada – par
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Pincel para quadro branco – azul 14503 Por unidade

Pincel para quadro branco – vermelho 15857

16434 Por unidade

14505 Por unidade

15865 Por unidade

14506 Por unidade

16952 Por unidade

14556 Por unidade

14557 Por unidade

15849 Por unidade

14559 Por unidade

15826 Por galão

15798 Por unidade

16727 Por pacote

16728 Por pacote

16729 Por pacote

16155 Por fardo

15698 Por fardo

15868 Por fardo

14565 Por unidade

15189 Por unidade

14508 Por unidade

Porta canetas em acrílico
Porta canetas, papel e clips (3 em 1) em acrílico/plástico, cor fumê

Porta carimbos em acrílico
Porta carimbos em acrílico, 6 lugares, cor fumê

Porta filtro de plástico nº 103
Porta-filtro para café em plástico nº 103, cor marrom

Régua plástica
Régua graduada em plástico, 30 cm, transparente

Ribbon Colorido para impressora Smart CH 5050D Ribbon colorido 
para impressora smart CG50D, código 650718 – YMCKO, fita colorida com resina 
preta e overlay - DGP

Rodo com cabo de madeira
Rodo de madeira, duplo, L=40 cm (aproximadamente), com cabo de revestimento 
plástico

Sabão em barra
Sabão em barra, neutro, glicerinado, 200 gr

Sabão em pó
Sabão em pó, em caixa de papelão, 1 kg

Sabonete em barra
Sabonete em barra branco, 90 gr

Sabonete líquido erva doce
Sabonete líquido, aroma erva doce. Galão com 5 litros

Sabonete líquido perolado – refil
Sabonete líquido perolado, bico ejetável de 8 cm, aroma erva doce, refil com 800 ml

Saco de lixo 100 litros
Saco de lixo plástico, 0.8 micras, preto, 100 litros - pacote com 10 unidades

Saco de lixo 150 litros
Saco de lixo plástico, 0.8 micras, preto, 150 litros - pacote com 10 unidades

Saco de lixo 60 litros
Saco de lixo plástico, 0.8 micras, preto, 60 litros - pacote com 10 unidades

Saco plástico 1 furo 20x28cm
Pacote plástico, espessura 0,10 mm, medindo 20 cm x 28 cm, com 2 furos. Fardo 
com 100 unidades

Saco plástico 2 furos 24x34cm
Pacote plástico, espessura 0,12 mm, formato 24 x 34 cm, com 2 furos. Fardo com 
100 unidades

Saco plástico 2 furos 25x40cm
Pacote plástico, espessura 0,12 mm, medindo 40 cm x 25 cm, com 2 furos. Fardo 
com 100 unidades

Sapólio em pó
Sapólio em pó c/ cloro, embalagem plástica de 300 gr

Suporte para garrafão de água
Suporte em plástico, com torneira, sem refrigeração, para garrafão de água mineral 
de 20L, cor branca.

Tesoura 21 cm
Tesoura 8" em aço inox com cabo plástico
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14509 Por unidade

14511 Por unidade

14510 Por unidade

16659 Por unidade

16670 Por unidade

16716 Por unidade

16720 Por unidade

16718 Por unidade

16719 Por unidade

16721 Por unidade

16592 Por unidade

14567 Por unidade

15343 Por unidade

Observações:

Tinta para carimbo – azul
Tinta para carimbo 40 ml, cor azul

Tinta para carimbo – preta
Tinta para carimbo 40 ml, cor preta

Tinta para numerador - preta
Tinta p/ carimbo numerador de metal automático, cor preta - frasco c/ 15 ml

Toner Lexmark E352DN
Toner para impressora Lexmark Laser E352DN, capacidade 9.000 páginas. Código 
E352H11L.

Toner Lexmark E450
Toner para impressora Laser Lexmark E450DN, preto. Código E450H11L.

Toner Lexmark E460DN
Toner para impressora Laser Lexmark E460DN. Código E360H11L.

Toner Lexmark X544DN – amarelo
Toner para impressora Laser Lexmark X544DN, 2K, amarelo (C540H1YG) . Original 
Lexmark
Toner Lexmark X544DN – ciano
Toner para impressora Laser Lexmark X544DN, 2K, ciano (C540H1CG) . Original 
Lexmark
Toner Lexmark X544DN – magenta
Toner para impressora Laser Lexmark X544DN, 2K, magenta (C540H1MG) . Original 
Lexmark

Toner Lexmark X544DN – preto
Toner para impressora Laser Lexmark X544DN, 2,5K, preto (C540H1KG) . Original 
Lexmark

Toner Samsung
Toner para impressora Samsung ML-2551N, capacidade 10.000 páginas

Vassoura com cerdas de nylon
Vassoura com cerdas de nylon plumadas, base plástica com 4 linhas de tufos 
(mínimo), cabo de aço revestido com plástico

Vassoura com cerdas de pelo sintético
Vassoura com cerdas de pêlos sintéticos, base plástica com 26 cm (mínimo) e 6 
linhas de tufos (mínimo) no sentido da largura, cabo em chapa de aço revestido com 
plástico

1 - Caso não conste o código referente ao material solicitado na relação disponível na internet, solicitamos seja mantido 
contato telefônico (41) 3332 9771 ou através do e-mail subadm.dal.disupri@mppr.mp.br.

2 – Os itens “NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS EM METAL” e “LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA – CONJUNTO 
COM 5 CESTOS” são classificados como material permanente e NÃO fazem parte do estoque da DISUPRI, para 
solicitação dos mesmos favor manter contato com a DIPATRI – Divisão de Patrimônio.
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