
TABELA DE VALORES 

VALIDADE: 20/11/2018 

Item Especificação Quant. Empresa 
Valor 

Unitário R$ 

1  

Resma papel sulfite A4 75g/m²: 

Resma de papel formato A4, pacote 

com 500 folhas, dimensões 210 x 297 

mm, sulfite, gramatura 75g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

10.000 resmas 
EDUARDO RITA 

BEM  

 

 

 

 

 

16,97 

2  

Resma papel sulfite A4 90g/m²: 

Resma de papel formato A4, pacote 

com 500 folhas, dimensões 210 x 297 

mm, sulfite, gramatura 90g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

10.000 

resmas 

EDUARDO RITA 

BEM  

 

 

 

 

 

20,14 

3  

Resma papel sulfite A4 180g/m²: 

Resma de papel formato A4, pacote 

com 80 folhas, dimensões 210 x 297 

mm, sulfite, gramatura 180g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

10.000 

resmas 
DESERTO 

 

 

 

 

DESERTO 

4  

Resma papel sulfite A3 75g/m²: 

Resma de papel formato A3, pacote 

com 500 folhas, dimensões 297 x 420 

mm, sulfite, gramatura 75g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

10.000 

resmas 

EDUARDO RITA 

BEM 

 

 

 

 

 

32,14 



 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

 

 

 

5  

Resma papel sulfite A3 90g/m²: 

Resma de papel formato A3, pacote 

com 500 folhas, dimensões 297 x 420 

mm, sulfite, gramatura 90g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

10.000 

resmas 
DESERTO 

 

DESERTO 

6  

Resma papel sulfite A3 180g/m²: 

Resma de papel formato A3, pacote 

com 80 folhas, dimensões 297 x 420 

mm, sulfite, gramatura 180g/m², 100% 

branco Alcalino, certificado de acordo 

com os princípios da FSC e/ou 

CERFLOR, para uso profissional em 

impressora laser ou jato de tinta, 

copiadora, duplicadora. Embalado 

adequadamente contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report. 

Demais marcas apresentar amostra do 

papel para teste. 

10.000 

resmas 
DESERTO 

 

 

 

 

 

DESERTO 

7  

Resma papel Reciclado A4 75g/m²: 

Resma de papel formato A4, pacote 

com 500 folhas, dimensões 210 x 297 

mm, reciclado, gramatura 75g/m², 

100%, certificado de acordo com os 

princípios da FSC e/ou CERFLOR, 

para uso profissional em impressora 

laser ou jato de tinta, copiadora, 

duplicadora. Embalado adequadamente 

contra umidade. 

Marcas aprovadas: Chamex, Xerox e 

Report.Demais marcas apresentar 

amostra do papel para teste. 

5.000 resmas 
EDUARDO RITA 

BEM 

 

 

 

 

 

17,04 


