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RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIBIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS) 

SOLICITADOS PELO ALMOXARIFADO DOS 03 CAMPI 
 

 

Item Código Compras Net (15 dígitos) Descrição resumida 

1 71.10.00.00170065-0 Armário 2 portas 

2 71.10.00.00170336-6 Armário roupeiro 

3 71.10.00.00109557-9 Arquivo, para pastas suspensas, em aço, com 

4 gavetas 

4 71.10.00.00170333-1 Estante de aço com 6 prateleiras 

5 71.25.11.00082069-5 Estante bibliotecária dupla face 10 prateleiras 

6 71.10.00.00170075-8 Cadeira espaldar médio fixa 

7 71.10.00.00174549-2 Poltrona giratória espaldar médio com braços 

8 71.10.00.00175092-5 Poltrona executiva/presidente com espaldar 

alto giratório com braço regulável 

9 71.10.00.00170053-7 Mesa de trabalho em L 

10 71.10.00.00170082-0 Longarina, de 03 lugares 

11 71.10.00.00170063-4 Mesa de reunião redonda 

12 71.10.00.00170061-8 Mesa de trabalho, 2000 mm x 1000 mm x 740 

mm, com tampo em superfície linear 

13 71.10.00.00170050-2 Mesa de trabalho, 1400 mm x 700 mm x 740 

mm, com tampo em superfície linear 

14 41.10.00.00170987-9 Bebedouro de coluna tipo garrafão 220 v 

15 73.10.00.00171009-5 Forno de micro-ondas 220 v 

16 41.10.00.00171019-2 Refrigerador compacto 115 litro (frigobar) 

220 v 

17 41.20.00.00163430-5 Ar condicionado 9.000 condicionador, de ar, 

split hi Wall, capacidade de refrigeracao de 

9.000 BTUS, tensao de 220 Volts. Funcao de 

desumidificacao, controle remoto sem fio, 

baixo Nivel de ruido. Selo Procel ou 

classificacao Inmetro A ou consumo Maximo 

de 17,1 kwh/mes. Embalagem com dados de 

identificacao do produto e marca do 

fabricante. Garantia minima do fabricante de 

01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. 



 
 

18 41.20.00.00163424-0 Ar condicionado 12.000 - condicionador, de 

ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeracao 

de 12.000 BTUS, tensão de 220 

volts. Função de desumidificação, controle 

remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo 

Procel ou classificação Inmetro A ou 

consumo máximo de 24,4 kWh/mes. 

Embalagem com rotulagem contendo, 

nome do produto, dados do fabricante e 

tensão nominal. Garantia mínima do 

fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado 

da Bahia. 

19 41.20.00.00163423-2 Ar condicionado 18.000 - condicionador, de 

ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeração 

de 18.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função 

de desumidificação, controle remoto sem fio, 

baixo nível de ruído. Selo Procel ou 

classificação Inmetro A ou consumo máximo 

de 34,2 kWh/mês. Embalagem com 

rotulagem contendo, nome do produto, dados 

do fabricante e tensão nominal. Garantia 

mínima do fabricante de 01 (um) ano, 

prestada no Estado da Bahia. 

20 41.20.00.00108966-8 Ar condicionado 24.000 - condicionador, de 

ar, tipo Split, piso e teto, unidade interna 

horizontal, capacidade de refrigeração 

mínima de 24.000 BTU/h, tensão de 220 

volts, função de desumidificação, controle 

remoto sem fio, baixo nível de ruído, garantia 

mínima do fabricante de 01 ano, prestada no 

Estado da Bahia. 

21 41.20.00.00163428-3 Ar condicionado 30.000 - condicionador, de 

ar, Split Hi Wall, capacidade de refrigeração 

de 30.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função 

de desumidificação, controle remoto sem fio, 

baixo nível de ruído. Selo Procel ou 

classificação Inmetro A ou consumo máximo 

de 61,4 kWh/mês. Embalagem com 

rotulagem contendo, nome do produto, dados 

do fabricante e tensão nominal. Garantia 

mínima do fabricante de 01 (um) ano, 

prestada no Estado da Bahia. 



 
 

22 41.20.00.00168505-8 Ar condicionado 36.000 condicionador, de 

ar, Split piso teto, capacidade de refrigeração 

de 36.000 BTUS, tensão de 220 volts, função 

de desumidificação, controle remoto sem fio, 

baixo nível de ruído. Selo Procel ou 

classificação Inmetro A ou consumo médio 

maximo73,1 kWh/mês. Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do 

fabricante. Garantia mínima do fabricante de 

01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. 

23 41.20.00.00163431-3 Ar condicionador 48.000 btus - tensão de 220 

volts. Função de desumidificação, controle 

remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo 

Procel ou classificação Inmetro A ou 

consumo máximo de 97,2 kWh/mês. 

Embalagem com rotulagem contendo, nome 

do produto, dados do fabricante e tensão 

nominal. Garantia mínima do fabricante de 

01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. 

 
 



MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR CATEGORIA 

 

 

Obs: Os materiais de expediente estocados no Almoxarifado e solicitados mensalmente pelos 

diversos setores da UESB são alguns materiais (escritório e limpeza) custeados pela PROAD e 

com a finalidade exclusiva de atender às atividades de expediente da Instituição. 

 

 

 

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO UNIDADE 

APAGADOR, de quadro branco, corpo plástico, com feltro. 
 

Un 

BANDEJA, para papel, dupla, em acrílico, estrutura fixa, na cor fume, dimensões 260 x 350 mm 

 
Un 

BARBANTE, 100 % algodão, com 14 (quatorze) fios torcidos. 
 

Rl 

BLOCO, para anotações, autoadesivo, em papel sulfite, dimensões 38 x 50 mm. 
 

Pc 

CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, na cor Preta, dimensões mínimas de 350 x 240 x 130mm. 

 
Un 

CANETA, esferográfica, escrita fina, tinta cor azul, corpo em material plástico resistente cristal transparente. 

 
Un 

CANETA, esferográfica, escrita fina, tinta cor preta, corpo em material plástico resistente cristal transparente. 

 
Un 

CANETA, salientadora, corpo em material plástico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo. 

 
Un 

CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 2/0 (dois), caixa com 100 unidades. 
 

Cx 

CLIPS, para papel, em aço niquelado, número 8/0. 
 

Cx 

COLA, líquida, a base PVA, na cor branca, embalagem com 90 g. 
 

Fr 

ENVELOPE, dimensões mínimas: 310 x 410 mm, sem timbre. Pacote com10 unidades. 

  
Pc 

ENVELOPE, saco médio, em papel kraft natural, 80 g/m², dimensões 250 x 353mm, sem timbre. 
 

Un 

FITA, adesiva em PVC transparente, dimensões 45 mm x 50 m. 
 

Un 

FITA, adesiva, face única, transparente, em filme plástico, dimensões de 12 mm x 30m. 
 

Un 

GRAMPEADOR, metálico, capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m². 
 

Un 

GRAMPO, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. 
 

Cx 

LIVRO, protocolo, com 100 folhas. 
 

Un 

PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210 x 297 mm. 
 

Rm 

PAPEL, almaço, pautado, cor branca, com margem, alta alvura. 
 

Pc 



PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, papelão prensado, dimensões 350 x 280 x 85mm. 
 

Un 

PASTA, classificador, em plástico, incolor (transparente), abas e elástico, dimensões 230 x 330 x 40mm. 
 

Un 

PASTA, classificador, em plástico resistente, incolor (transparente) prendedor macho e fêmea. 

 
Un 

PASTA, classificador, papel cartão duplo, abas e elástico, azul, dimensões 230 x 340 mm. 
 

Un 

PASTA, suspensa, vetro lateral, em papel cartão 350 g, dimensões 365 x 255mm. 
 

Un 

PERFURADOR, de papel, com capacidade máxima de perfuração de 25 folhas. 
 

Un 

PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts. Embalagem: com 02 unidades. 

 
Pr 

PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts. Embalagem: com 02 unidades. 

 
Pr 

PINCEL, para quadro branco, cor Azul, comprimento mínimo de 10(dez) centímetros. 
 

Un 

PINCEL, para quadro branco, cor preta, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. 

 
Un 

PINCEL, para quadro branco, cor Vermelha, comprimento mínimo de 10(dez) centímetros. 
 

Un 

PORTA, fita adesiva, para rolo de fita com largura mínima de 12 mm e máxima de 30 m comprimento. 

 
Un 

PORTA, lápis, clips e papel lembrete, em acrílico cristal, dimensões mínimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm. 
 

Un 

TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor azul, frasco com 20 ml 

 
Un 

TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor preta 

 
Un 

TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, cor vermelha 

 
Un 

 



 

MATERIAIS DE LIMPEZA UNIDADE 

ÁGUA, sanitária, uso doméstico, cloro ativo entre 2,0 a 2,5 %, 01 litro. 
 

Un 
 

ÁLCOOL, etílico, hidratado, em gel, não inferior a 70% para assepsia das mãos, frasco plástico de 500g 
 

Un 
 

BALDE, sem tampa, capacidade de 10 litros, em polietileno, com alça. 
 

Un 

BALDE, sem tampa, capacidade de 20 litros, em polietileno, com alça. 
  

Un 

BALDE, sem tampa, capacidade de 50 litros, em polietileno, com alça. 
 

Un 

COPO, para água, descartável, em plástico, capacidade 200 ml. 
 

Ct 

COPO, para café, descartável, em plástico, capacidade 50 m. 
 

Ct 

DESINFETANTE, líquido, fragrância de pinho, embalagem contendo 1 litro. 
 

Un 

DETERGENTE, instantâneo, multiuso, embalagem frasco com 500 ml. 
 

Un 

ESPONJA, para limpeza, dupla face, dimensões mínimas de 100 mm x 70 mm x 20mm. 
 

Un 

FLANELA, para limpeza, 100% algodão, dimensões de 40 x 60 cm. 
 

Un 

INSETICIDA, a base de água, em aerossol, embalagem com volume não inferior a 300 ml. 
 

Un 

LIXEIRA, sem tampa, capacidade para 20 litros, em polietileno formato cilíndrico. 
 

Un 

PANO, para limpeza de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado 

 
Un 

PAPEL, higiênico, neutro, folha dupla, em rolo, com dimensões 10cm x 300m. 
 

Pc 

PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, 100% fibras celulósicas virgem. 
 

Pc 

SABÃO, em pó, com tensoativo biodegradável. Embalagem caixa com 500 g. 
 

Un 

SACO, plástico para lixo, capacidade 30 litros, na cor cinza. 
 

Pc 

 


