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Especificação dos itens

O que será contratado?

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Nessa licitação, nós iremos comprar materiais de restauração e
de conservação de acervo de documentos para serem utilizados
pelo Arquivo Público de Belo Horizonte. 

Serão 6 itens divididos em 3 lotes e outros 4 itens adquiridos
individualmente.

Confira abaixo os detalhes de cada um dos itens.

Cadarço 15 mm1

Esse item é um rolo com 50 m de cadarço, feito em 100% algodão. 

Ele deverá ser cru, do tipo chato e deverá ter 1,5 cm de largura,
admitida variação de até 0,1 cm.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
1

200 unidades

(Modelo exemplificativo)

Cru

Chato

1,5 cm 
(15 mm)

100% algodão

50 m
 

MARCAS DE REFERÊNCIA

São José

Haco

Suiam
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Cadarço 20 mm2

Esse item é um rolo com 50 m de cadarço, feito em 100% algodão.
Poderá ser aceito rolo de 100 m, ajustando-se a quantidade.

Ele deverá ser cru, do tipo chato e deverá ter 2,0 cm de largura,
admitida variação de até 0,1 cm.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
1

200 unidades

As unidades se referem ao rolo com
50 metros de cadarço.

A proposta deve considerar o valor
do ROLO multiplicado por 200.

Atenção!

(Modelo exemplificativo)Cru

Chato

2,0 cm 
(20 mm)

100% algodão

50 m
 

MARCAS DE REFERÊNCIA

São José

Haco

Suiam

Para a entrega, na fase de
execução contratual, poderá
ser aceito rolo com 100 m,

ajustando-se a quantidade para
100 rolos. 

As unidades se referem ao rolo com
50 metros de cadarço.

A proposta deve considerar o valor
do ROLO multiplicado por 200.

Atenção!

Para a entrega, na fase de
execução contratual, poderá
ser aceito rolo com 100 m,

ajustando-se a quantidade para
100 rolos. 
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249
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2

(Modelo exemplificativo)

85 g/m²

Papel filifold

Esse item é um pacote com 200 folhas de papel filifold
documenta, de gramatura 85 g/m², na cor palha, de dimensões 85
cm x 100 cm.

Somente será aceita a marca Filiperson. 

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
2

20 unidades

3

Cor palha

85 x 100 cm
As unidades se referem ao pacote

com 200 folhas.
A proposta deve considerar o valor

do PACOTE multiplicado por 20.

Atenção!

Papel filifold

Esse item é um pacote com 100 folhas de papel filifold
documenta, de gramatura 120 g/m², na cor palha, de dimensões
85 cm x 100 cm.

Somente será aceita a marca Filiperson. 

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
2

4

CLIQUE AQUI PARA LER A
OBSERVAÇÃO SOBRE O

CADASTRO
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Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

2

2

(Modelo exemplificativo)

120 g/m²

40 unidades3

Cor palha

85 x 100 cm
As unidades se referem ao pacote

com 100 folhas.
A proposta deve considerar o valor

do PACOTE multiplicado por 40.

Atenção!

4

(Modelo exemplificativo)

Nº 12

Pincel 12

Esse item é um pincel para pintura, do tipo chato, com o cabo
longo, tamanho 12.

As cerdas deverão ser de pelo de orelha de boi e a virola de
alumínio.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
3

unidades

Cabo longo

Pelo de orelha de boi

Chato

30

5

MARCAS DE REFERÊNCIA

Tigre

Condor

Atlas
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

3

4

(Modelo exemplificativo)

unidades25

Cola

7

Esse item é um frasco de 450 g de cola, a base de metilcelulose,
granulada, utilizada para restauração. 

Será admitida variação de até 15 g no peso do produto. Não será
admitida cola a base de carboximetilcelulose.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Esse item é um pincel para pintura, do tipo chato, com o cabo
longo, tamanho 24.

As cerdas deverão ser de pelo de orelha de boi e a virola de
alumínio.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

Lote 
3

Pincel 246

Nº 24

Cabo longo

Pelo de orelha de boi

Chato

MARCAS DE REFERÊNCIA

Tigre

Condor

Atlas

7

CLIQUE AQUI PARA LER A
OBSERVAÇÃO SOBRE O

CADASTRO



Esse item é um rolo com 30 m de filme feito em poliéster,
transparente, com pH neutro e inerte.

Ele deverá ter 50 micras de espessura e 1 m de largura.

Confira o resumo ilustrado abaixo.

2

8

2

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

10 unidades

(Modelo exemplificativo)

Metilcelulose

5

450 g

Granulada

MARCAS DE REFERÊNCIA

Talas

Casa do restaurador

Lineco

Não será aceita cola a base de
carboximetilcelulose (CMC)

Filme

Variação
Até 15 g

15 unidades

Poliéster

50 micrasTransparente

1 m largura

(Modelo exemplificativo)

30 m
 
 

CLIQUE AQUI PARA LER A
OBSERVAÇÃO SOBRE O

CADASTRO



Esse item é um rolo com 100 m de entretela, feita de viscose e
poliéster, sendo a composição mínima de pelo menos 20% para
qualquer um desses componentes.

Ela deverá ter gramatura de 45 g/m² (aceita variação de até 5,0
g/m² - para mais), ser na cor branca e ter 90 cm de largura.

Ela não poderá ter cola e nem goma.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

2

9

2

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

6
MARCAS DE REFERÊNCIA

Mylar

Terphane

Melinex

Entretela

6

30 unidades

(Modelo exemplificativo)

45 a 50 g/m²

Branca

Viscose e poliéster
(pelo menos 20%
para um deles)

MARCAS DE REFERÊNCIA

Fiorella

Eduval

Freudenberg

Sem goma e sem cola

90 cm de largura

100 m 

Para a entrega, na fase de
execução contratual, poderá
ser aceito rolo com 50 m,

ajustando-se a quantidade para
60 rolos. 

Para a entrega, na fase de
execução contratual, poderá
ser aceito rolo com 50 m,

ajustando-se a quantidade para
9 rolos. 

CLIQUE AQUI PARA LER A
OBSERVAÇÃO SOBRE O

CADASTRO
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Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

Papel japonês

Esse item é uma folha de papel japonês, com gramatura de 10
g/m².

Ele deverá ter dimensões de 51 cm x 76 cm. 

Será aceita variação de até 1,0 g/m² na gramatura.

Confira abaixo o resumo ilustrado.

10

600 unidades

(Modelo exemplificativo)

4

51 cm x 76 cm

10 g/m²

Variação
Até 1 g/m²

Resumo dos lotes

1 Itens 1 e 2

2 Itens 3 e 4

3 Itens 5 e 6

- Itens 7, 8, 9 e 10 (Itens isolados, não possuem lote)
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Esse é o catálogo de especificação de itens desse pregão. 

Não se esqueçam de fazer a leitura completa do Termo de
Referência.

Dúvidas remanescentes poderão ser sanadas através de
formulação de pedido de esclarecimento, por e-mail ou
no nosso portal.  

CPL@CMBH.MG.GOV.BR

WWW.CMBH.MG.GOV.BR

Desejamos boa sorte!

Av. dos Andradas, 3.100, Sala a-121 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP: 30260-900

Seção de Apoio a Licitações - Telefone  (31) 3555-1249

https://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes

