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LIVRETO GRAMPO CANOA

LIVRETO LOMBADA QUADRADA

REVISTA

EDITORIAL (Edi)

PROMOCIONAL (Pro)

ADESIVO

BANNER

BLOCO DE RASCUNHO

CARTÃO DE VISITA

CARTAZ

CRACHÁ

CERTIFICADO

CONVITE

FOLDER

LIVRETO GRAMPO CANOA

LIVRETO LOMBADA QUADRADA

MARCADOR DE PÁGINA

PANFLETO

AGENDA

BLOCO DE FORMULÁRIO

BOLSA DE ACRÍLICO

CALENDÁRIO

CÉDULA DE FORMULÁRIO

FICHAS

PASTA DE PROCESSOS

PASTA DE PRONTUÁRIO

ADMINISTRATIVO (Adm)

   Arte fornecida pelo solicitante:

 o arquivo deve ser enviado em formato PDF;

 o arquivo será enviado para a Divisão de Comunicação Social para 

avaliação do uso da logomarca da UFU;

 em caso de necessidade de acertos, devem ser enviados os arquivos 

originais abertos, preferencialmente em formato .cdr (Corel Draw), 

.ia (Illustrator), indd. (InDesign), .psd (Photoshop) ou outro similar;

 em caso de dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Gráfica. 

   Arte fornecida pelo solicitante.

  Arte fornecida pelo solicitante:

 o arquivo deve ser enviado em formato PDF ;

 o arquivo será enviado para a Divisão de Comunicação Social para 

avaliação do uso da logomarca da UFU;

 em caso de necessidade de acertos, devem ser enviados os arquivos 

originais abertos, preferencialmente em formato .cdr (Corel Draw), 

.ia (Illustrator), indd. (InDesign), .psd (Photoshop) ou outro similar;

 em caso de dúvidas, entrar em contato com a Divisão de Gráfica. 
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ALMOXARIFADO (Alm)

ENVELOPE

FOLHA DE ALMAÇO

PASTA

   Arte padrão UFU.

  Para solicitar algum destes produtos, entrar em contato com a 

Divisão de Almoxarifado ‐ DIALM.
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1. No SG:

localizar produto

pelo código do Produto

ou pela Descrição do Produto

2. Definir produto

Código Reduzido

Descrição do Produto

3. Definir quan�dade

A Quan�dade corresponde 

ao total de unidades 

desejada. Quando a Unidade 

do produto escolhido for 

m² ou página, deve ser 

calculado a quan�dade 

de unidades x medida.
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4. Calculando 

quan�dade 

(A) Por m²: obtemos a 

Quan�dade total a ser 

solicitada mul�plicando a 

largura pela altura e o valor 

da unidade, vezes a 

quan�dade de itens.

(B) Por páginas: obtemos a 

Quan�dade total a ser 

solicitada mul�plicando a 

quan�dade de páginas pelo 

valor da unidade.

5. Observações

Nas Observações devem 

conter a descrição detalhada 

do(s) produto(s) solicitado(s), 

dimensões por item, 

descrições sobre impressão 

em frente e verso, 

especificações sobre o 

suporte ou matéria‐prima, 

responsável pela re�rada 

com nome e melhores 

formas de contato, 

informações sobre a arte.

Exemplo A: m²

Pedido de 1 banner medindo 90 x 120 cm. 

Importante: sempre converter cm em m: 90 cm = 0,9 m e 120 cm = 1,2 m

Cálculo:

Largura x Altura x Quant. de itens. =   Quan�dade

     0,9    x    1,2   x              1              =          1,08

Exemplo B: páginas

Solicitação de 100 exemplares de livreto lombada quadrada A4 com 50 páginas.

Observação: cada capa possui 4 páginas. Portanto, serão 4 pág. capa + 50 pág. miolo

Cálculo:

Quant. exemp. x Páginas =   Quan�dade

         100            x      54     =        5.400

SOLICITAÇÃO VIA SG



ADESIVOS 

Imagem meramente ilustra�va.1 – ADESIVO EM VINIL 

Código SIE/SG:   1021000951
Valor: R$ 27,50
Unidade: m² 

Descrição: 
Adesivamento de super�cies diversas, sendo o adesivo 
em vinil 0,10mm transparente ou blockout, laminação 
fosca ou brilhante, com impressão digital 4 cores em 
alta resolução (1440 DPI) feita com �ntas solventes, 
eco‐solventes ou UV . 

2 – ADESIVO VINIL BRANCO BRILHO 

Código SIE/SG:  1021000952
Valor:  R$ 27,50
Unidade: m² 

Descrição: 
Adesivos impressos em vinil branco brilho de dimensões 
15 a 210 mm x 25 a 297 mm 4x0 cores. 
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2 – AGENDA CAPA FLEXÍVEL 

Código SIE/SG:   1021000802
Valor:  R$ 18,67
Unidade: exemplar 

Descrição: 

A5 com capa impressa em papel triplex 250 g/m² em 4x0 
cores, com miolo de 360 páginas em sulfite 80 g/m² 
impresso em 1x1 cor, encadernada com wire‐o. 

Capas e miolos:
Para solicitar uma capa ou miolo diferente do padrão, 
entrar em contato com a Divisão de Gráfica. 
 

Capas e miolos:
Para solicitar uma capa ou miolo diferente do padrão, 
entrar em contato com a Divisão de Gráfica. 
 

Imagem meramente ilustra�va. 

Imagem meramente ilustra�va. 1 – AGENDA CAPA DURA 

Código SIE/SG:  1021000801
Valor:  R$ 26,00
Unidade: exemplar 

Descrição: 
Agenda padronizada pela Divisão de Gráfica em tamanho 
A5 com capa dura (composta de papelão nº 18, couche 
fosco 170 g/m² impressa em 4x0 cores com acabamento 
em BOPP, papel de guarda sulfite 120 g/m²), com miolo 
de 360 páginas em sulfite 80 g/m² impresso em 1x1 cor, 
encadernado em wire‐o. 

AGENDAS

MODELO 1: Agenda Ambulatorial / Odontológica MODELO 2: Agenda Administra�va
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Agenda padronizada pela Divisão de Gráfica em tamanho 
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Imagem meramente ilustra�va. 1 – BANNER LONA 280 g/m² 

Código SIE/SG:  1021000953
Valor:  R$ 27,50
Unidade: m² 
 

Descrição: 
Banner em lona frontlight com super�cie fosca ou 
brilhante, gramatura 280 g/m², com bastão de madeira 
e cordão, medidas: 0,70 a 1,0 m X 1,0 a 2,0 m orientação 
retrato ou paisagem. 

2 – BANNER LONA 440 g/m² 

Código SIE/SG:  1021000954
Valor:  R$ 27,50
Unidade: m² 

Descrição: 
Banner em lona frontlight com super�cie fosca ou 
brilhante, gramatura 440 g/m², com bastão de madeira 
e cordão, medidas: 0,80 a 1,0 m X 1,0 a 2,0 m. orientação 
retrato ou paisagem. 

3 – BANNER LONA 440 g/m² 

Código SIE/SG:  1021000955
Valor:  R$ 27,50
Unidade: m² 

Descrição: 

Banners para exposição externa em lona frontlight com 
gramatura de 440 g/m², super�cie fosca ou brilhante, 
acabamento com bainha costurada e ilhoses para 
fixação. 

BANNERP
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1 – BLOCO 52  x 37 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000803
Valor:  R$ 0,78
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários de folhas destacáveis com 
dimensões de 52 x 37 mm com 1 via simples impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

2 – BLOCO 107 x 79 mm / 1 via

Código SIE/SG:  1021000804
Valor:  R$ 15,85
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 107 
x 79 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

3 – BLOCO 110 x 60 mm / 1 via

Código SIE/SG:  1021000805
Valor:  R$ 1,20
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 110 
X 60 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO

Formulários:
O solicitante deve indicar o código do formulário
à Divisão de Gráfica.
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4 – BLOCO 115 x 100 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000806
Valor:  R$ 17,28
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 115 
X 100 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

Imagem meramente ilustra�va. 
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5 – BLOCO 125 x 100 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000807
Valor:  R$ 1,44
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 125 
x 100 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

6 – BLOCO 125 x 100 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000808
Valor:  R$ 9,42
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 125 
x 100 com 2 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares).  
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7 – BLOCO 148 x 105 mm / 1 via 

Código SIE/SG: 1021000809
Valor:  R$ 2,47
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 148 
x 105 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² com capa de couche fosco 115 
g/m² 4x0 cores branco em blocos de 50 folhas. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

8 – BLOCO 160 x 120 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000810
Valor:  R$ 10,13
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 160 
x 120 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

9 – BLOCO 160 x 120 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000811
Valor:  R$ 30,37
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 160 
x 120 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares).  

10 – BLOCO 180 x 100 mm / 1 via 

Código SIE/SG: 1021000812
Valor:  R$ 1,64
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 180 
x 100 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO
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11 – BLOCO 180 x 100 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000813
Valor:  R$ 13,85
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 180 
x 100 com 3 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel Sulfite 56 g/m² Branco com capa em 
papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos 
de 50 folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

12 – BLOCO 183 x 145 mm  

Código SIE/SG:  1021000814
Valor:  R$ 10,47
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares  

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 183 
x 145 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 
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13 – BLOCO 195 x 110 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000815
Valor:  R$ 1,97
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 195 
x 110 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

14 – BLOCO 195 x 110 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000816
Valor:  R$ 35,26
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 195 
x 110 com 3 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

15 – BLOCO 195 x 145 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000817
Valor:  R$ 2,23
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 195 
x 145 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

16 – BLOCO 205 x 125 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000818
Valor:  R$ 4,31
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 205 
x 125 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO
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17 – BLOCO 205 x 125 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000819
Valor:  R$ 20,24
Unidade:  bloco
Quan�dade mínima: 10 exemplares
 
Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 205 
x 125 com 3 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares).  

18 – BLOCO 210 x 148 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000820
Valor:  R$ 2,20
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 148  com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 
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19 – BLOCO 210 x 148 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000821
Valor:  R$ 7,96
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 148 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

20 – BLOCO 210 x 148 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000822
Valor:  R$ 43,78
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 148 com 2 vias de cores branco e verde impresso em 
1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

21 – BLOCO 210 x 180 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000823
Valor:  R$ 6,72
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 180 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

22 – BLOCO 210 x 210 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000824
Valor:  R$ 3,68
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 210 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO
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23 – BLOCO 210 x 98 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000825
Valor:  R$ 2,73
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 210 
x 98 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

24 – BLOCO 220 x 160 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000826
Valor:  R$ 3,04
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 160 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

A
d

m

 

25 – BLOCO 220 x 160 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000827
Valor:  R$ 22,61
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 160 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

 

26 – BLOCO 220 x 160 mm / 2 vias 

Código SIE/SG: 1021000828
Valor:  R$ 19,36
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 160 com 2 vias de cores diferentes  impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

27 – BLOCO 220 x 160 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000829
Valor:  R$ 71,40
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 160 com 3 vias de cores diferentes autocopia�vo 
impresso em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 
80 g/m² Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 
80g/m² sem impressão em blocos de 50 folhas com ou 
sem picote para canhoto. (�ragem mínima de 10 
exemplares). 

28 – BLOCO 220 x 190 mm / 1 via 
 

Código SIE/SG:  1021000830
Valor:  R$ 4,04
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 
 
Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 190 com 1 via  impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 
 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO
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29 – BLOCO 220 x 190 mm / 1 via 
 

Código SIE/SG:  1021000831
Valor:  R$ 18,95
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares  

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 220 
x 190 com 1 via amarelo impresso em 1x0 preto em 
papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com capa em papel 
AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares).  
 

30 – BLOCO 235 x 200 mm / 1 via 
 

Código SIE/SG:  1021000832
Valor:  R$ 19,32
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 
 
Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 235 
x 200 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 
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31 – BLOCO 240 x 160 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000833
Valor:  R$ 4,61
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 240 
x 160 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

32 – BLOCO 245 x 160 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000834
Valor:  R$ 6,62
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 245 
x 160 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

33 – BLOCO 245 x 160 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000835
Valor:  R$ 55,33
Unidade: bloco 

Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 245 
x 160 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

34 – BLOCO 245 x 160 mm / 3 vias 

Código SIE/SG: 6 102100083
Valor:  R$ 55,36
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 245 
x 160 com 3 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO

Guia de 
Serviços Gráficos



35 – BLOCO 245 x 160 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000837
Valor:  R$ 34,45
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 245 
x 160 com 3 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

36 – BLOCO 255 x 180 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000838
Valor:  R$ 10,40
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 250 
x 180 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 
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37 – BLOCO 255 x 100 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000839
Valor:  R$ 3,50
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 255 
x 100 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

38 – BLOCO 265 x 130 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000840
Valor:  R$ 8,73
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 265 
x 130 com 1 via amarelo impresso em 1x0 preto em 
papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com capa em papel 
AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

39 – BLOCO 273 x 175 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000841
Valor:  R$ 17,93
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 273 
x 175 com 2 vias da mesma cor azul impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com capa 
em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

40 – BLOCO 278 x 105 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000842
Valor:  R$ 7,84
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 278 
x 105 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 
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41 – BLOCO 280 x 190 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000843
Valor:  R$ 49,66
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 280 
x 190 com 2 vias de cores diferentes branco e rosa 
impresso em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 
80 g/m² com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

42 – BLOCO 285 x 190 mm / 1 via 

Código SIE/SG:   1021000844
Valor: R$ 12,72
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 285 
x 190 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

43 – BLOCO 297 x 210 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000845
Valor:  R$ 4,16
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 

44 – BLOCO 297 x 210 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000846
Valor:  R$ 8,02
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 1 via verde impresso em 1x0 preto em papel 
sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com capa em papel AG 56 
ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 folhas 
com ou sem picote para canhoto. (�ragem mínima de 
100 exemplares). 

45 – BLOCO 297 x 210 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000847
Valor:  R$ 19,89
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 2 vias da mesma cor impresso em 1x0 preto 
em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

46 – BLOCO 297 x 210 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000848
Valor:  R$ 15,19
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

BLOCO DE 
FORMULÁRIO

Guia de 
Serviços Gráficos



47 – BLOCO 297 x 210 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000849
Valor:  R$ 24,56
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 3 vias da mesma cor impresso em 1x0 preto 
em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

48 – BLOCO 297 x 210 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000850
Valor: R$ 26,26
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 3 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 
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49 – BLOCO 297 x 210 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000851
Valor:  R$ 37,03
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 3 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

50 – BLOCO 297 x 210 mm / 4 vias 

Código SIE/SG:  1021000852
Valor:  R$ 40,01
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 297 
x 210 com 4 vias da mesma cor impresso em 1x0 preto 
em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

51 – BLOCO 310 x 115 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000853
Valor:  R$ 12,31
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 310 
x 115 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

52 – BLOCO 310 x 115 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000854
Valor: R$ 15,64
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 310 
x 115 com 2 vias da mesma cor impresso em 1x0 preto 
em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 
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53 – BLOCO 310 x 210 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000855
Valor:  R$ 37,30
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 310 
x 210 com 3 vias de cores diferentes impresso em 1x0 
preto em papel Sulfite 56 g/m² branco com capa em 
papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos 
de 50 folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 

54 – BLOCO 320 x 220 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000856
Valor: R$ 4,16
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 320 
x 220 com 1 via impresso em 1x0 preto em papel sulfite 
ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em papel AG 
56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 
folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 100 exemplares). 
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55 – BLOCO 320 x 220 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000857
Valor:  R$ 16,05
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 320 
x 220 com 2 vias da mesma cor autocopia�vo impresso 
em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² 
Branco com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

56 – BLOCO 320 x 220 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000858
Valor:  R$ 22,09
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição:  
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 320 
x 220 com 2 vias de cores diferentes branco e verde 
impresso em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 
80 g/m² com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

57 – BLOCO 320 x 220 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000859
Valor: R$ 35,67
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 320 
x 220 com 3 vias da mesma cor impresso em 1x0 preto 
em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

58 – BLOCO 330 x 240 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000860
Valor: R$ 5,85
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 330 
x 240 com 1 via branco, verde, rosa ou azul impresso em 
1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² com 
capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em 
blocos de 50 folhas com ou sem picote para 
canhoto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 
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59 – BLOCO 52 x 37 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:   1021000861
Valor:  R$ 3,38
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 52 
x 37 mm com 2 vias da mesma cor impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

60 – BLOCO 52 x 37 mm / 2 vias 

Código SIE/SG:  1021000862
Valor: R$ 19,89
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 52 
x 37 mm com 2 vias da mesma cor autocopia�vo 
impresso em 1x0 preto em papel sulfite ou offset 75 ou 
80 g/m² ou similar Branco com capa em papel AG 56 ou 
kra� 80g/m² sem impressão em blocos de 50 folhas com 
ou sem picote para canhoto. (�ragem mínima de 10 
exemplares). 
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61 – BLOCO 52 x 37 mm / 3 vias 

Código SIE/SG:  1021000863
Valor:  R$ 3,90
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 52 
x 37 mm com 3 vias da mesma cor  impresso em 1x0 
preto em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco 
com capa em papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem 
impressão em blocos de 50 folhas com ou sem picote 
para canhoto. (�ragem mínima de 10 exemplares). 

62 – BLOCO 95 x 80 mm / 1 via 

Código SIE/SG:  1021000864
Valor:  R$ 17,35
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 10 exemplares 

Descrição: 
Bloco de formulários destacáveis com dimensões de 95 
x 80 mm com 1 via impresso em 1x0 preto em papel 
sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² Branco com capa em 
papel AG 56 ou kra� 80g/m² sem impressão em blocos 
de 50 folhas com ou sem picote para canhoto. (�ragem 
mínima de 10 exemplares). 
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63 – BLOCO A6 

Código SIE/SG: 1021000865
Valor:  R$ 2,02
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares 

Descrição: 
Bloco de rascunho com dimensões 148 x 105 sem 
impressão no miolo em papel sulfite ou offset 75 ou 80 
g/m² com capa de couche fosco 115 g/m² 4x0 cores 
branco em blocos de 20 folhas. (�ragem mínima de 100 
exemplares). 

 

64 – BLOCO A5
 
Código SIE/SG:  1021000866

Valor:  R$ 1,80
Unidade: bloco 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Bloco de rascunho com dimensões 210 x 148 sem 
impressão no miolo em papel sulfite ou offset 75 ou 80 
g/m² com capa de couche fosco 115 g/m² 4x0 cores 
branco em blocos de 20 folhas. (�ragem mínima de 100 
exemplares). 
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A4

1 – BOLSA DE ACRÍLICO A4

Código SIE/SG: 1021000956

Valor:  R$ 43,80
Unidade: unidade  

Descrição: 

Bolsa de acrílico A4, medidas: 315 x 240 mm, 3mm de 
espessura, com fita dupla face auto‐adesiva de 10mm 
de largura afixada em toda a extensão dos dois lados 
maiores e em toda a extensão de um lados menores.

BOLSA DE ACRÍLICO

Imagem meramente ilustra�va.
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1 – CALENDÁRIO 
 
Código SIE/SG:  1021000867

Valor:  R$ 12,99
Unidade: exemplar  

 
Descrição: 

suporte de 310x450 mm, com 12 folhas em papel sulfite 
80g/m², impressão 4x0 cores, escala Europa e em cartão 
duple x de 25 0 g/m² . 
 

CALENDÁRIO 

Imagem meramente ilustra�va.
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Arte padronizada pela Divisão de Gráfica em tamanho 

Para solicitar uma arte diferente do padrão, entrar em 
contato com a Divisão de Gráfica. 
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1– CARTÃO 9 x 5,5 cm 

Código SIE/SG:  1021000868
Valor:  R$ 0,18
Unidade: unidade  

Descrição: 
Cartão de visita com arte fornecida pelo solicitante com 
dimensões 90 x 55 mm em papel couche fosco 240 g/m² 
impresso em 4x4 cores. (�ragem mínima de 100 
exemplares).  

Quan�dade mínima: 100 exemplares

CARTÃO DE VISITA 

Imagem meramente ilustra�va.
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 1 – CART AZ A2
 
Código SIE/SG:  1021000869
Valor:  R$ 0,93
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares   

Descrição: 
Cartaz com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A2 em papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4X0 
cores ou 1x0 cor. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

  
2 – CART AZ A3
 
Código SIE/SG:  1021000870
Valor: R$ 0,50
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares   

Descrição: 
Cartaz com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A3 em papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4X0 
cores ou 1x0 cor. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

 

3 – CART AZ A3

Código SIE/SG:  1021000871
Valor:  R$ 0,62
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Cartaz com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A3 em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² impresso em 
4X0 cores. (�ragem mínima de 100 exemplares).  

 

CARTAZ 

Imagem meramente ilustra�va.
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4 – CART AZ A4 
 
Código SIE/SG:  1021000872
Valor:  R$ 0,63

Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares   

Descrição: 
Cartaz com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A4 em papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4X0 
cores ou 1x0 cor. (�ragem mínima de 100 exemplares). 
 

5 – CART AZ A4
 
Código SIE/SG:  1021000873
Valor:  R$ 0,53

Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares   

Descrição: 
Cartaz com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A4 em papel sulfite ou offset 75 ou 80 g/m² impresso 
em 4X0 cores. (�ragem mínima de 100 exemplares). 
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1 – CÉDULA 7,5 x 17 cm 

Código SIE/SG:   1021000874
Valor:  R$ 0,12
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Cédulas para votação a par�r de arte enviada pelo 
solicitante de dimensões 75 x 170 mm, em papel sulfite 
80 g/m² ou similar nas cores branca, azul, amarela, verde 
ou rosa, impresso em 1x1 cor. (�ragem mínima de 100 
exemplares). 
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1 – CERTIFICADO A4  

Código SIE/SG:  1021000875
Valor:  R$ 0,42
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Cer�ficados com arte fornecida pela solicitante de 
tamanho A4 em papel couche fosco 180 g/m² com 
impressão 4x1 cores. (�ragem mínima de 100 
exemplares). 

2 – CERTIFICADO A4  

Código SIE/SG:  1021000876
Valor:  R$ 1,42
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Cer�ficados com arte fornecida pela solicitante de 
tamanho A4 em papel sulfite 80 g/m² com impressão 4x1 
cores. (�ragem mínima de 100 exemplares).  

 

CERTIFICADO 

Imagem meramente ilustra�va.
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1 – CONVITE A5

Código SIE/SG:  1021000877
Valor:  R$ 0,77
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Convite com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A5 em papel couche fosco 180 g/m² impresso em 4x0 
com envelope que o acomode sem folga em sulfite 80 
g/m² branco sem impressão. (�ragem mínima de 100 
exemplares).  

CONVITE 

Imagem meramente ilustra�va.

P
ro Guia de 
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1 – CRACHÁ A6

Código SIE/SG:  1021000878
Valor:  R$ 0,86
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Crachá com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A6 em orientação de retrato em papel triplex 250 g/m² 
impresso em 4X0 cores incluindo furos e cordão de 
plás�co. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

CRACHÁ 

Imagem meramente ilustra�va.

P
ro Guia de 

Serviços Gráficos
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1 – ENVELOPE 11 x 23 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000879
Valor:   R$ 0,45
Unidade: exemplar 

 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
110 x 230 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

2 – ENVELOPE 20 x 28 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000880
Valor:  R$ 0,42
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
200 x 280 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

3 – ENVELOPE 24 x 34 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000881
Valor:  R$ 0,65
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
240 x 340 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

 

 

ENVELOPE 

Imagem meramente ilustra�va.

P
ro

4 – ENVELOPE 26 x 36 cm 
 
Código SIE/SG: 1021000882
Valor:  R$ 0,84
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
260 x 360 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

Guia de 
Serviços Gráficos
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5 – ENVELOPE 29 x 41 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000883
Valor:  R$ 1,10
Unidade: exemplar

 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
290 x 410 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

6 – ENVELOPE 31 x 41 cm 

Código SIE/SG:  1021000884
Valor:  R$ 1,07
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 
Envelope com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
310 x 410 mm, em papel sulfite 120 g/m² impresso em 
4X0 cores, colado. 

P
ro

7 – ENVELOPE 13 x 13 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000885
Valor:  R$ 0,37
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 
Envelope para CD/DVD com arte fornecida pelo 
solicitante, tamanho 130 x 130 mm, em papel triplex 250 
g/m² impresso em 4X0 cores, colado. 

 

Imagem meramente ilustra�va.

ENVELOPE 
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1 – FICHAS A2 ‐ 40 x 60 cm 

Código SIE/SG:  1021000886
Valor:  R$ 0,86
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A2 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 
 

 

2 – FICHAS A3 ‐ 29,7 x 42 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000887
Valor:  R$ 0,63
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A3 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 
 

 

3 – FICHAS A4 ‐ 29,7 x 21 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000888
Valor:  R$ 0,35
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A4 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 
 

 

FICHAS

Imagem meramente ilustra�va.

A
d

m

4 – FICHAS A5 ‐ 21 x 14,8 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000889
Valor:  R$ 0,20
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A5 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares).   

Guia de 
Serviços Gráficos



5 – FICHAS A6 ‐ 14,8 x 10,5 cm 

Código SIE/SG:  1021000890
Valor:  R$ 0,11
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A6 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares).  

6 – FICHAS A7 ‐ 7,4 x 10,5 cm 

Código SIE/SG:  1021000891
Valor:  R$ 0,08
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A7 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 

A
d

m

 

Imagem meramente ilustra�va.

8 – FICHAS A9 ‐ 5,2  x 3,7 cm 
Código SIE/SG:   1021000893
Valor: R$ 0,21
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A9 em papel sulfite 180 g/m² ou similar cores branco, 
azul, amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares).  

7 – FICHAS A8 ‐ 5,2 x 7,4 cm 
Código SIE/SG:  1021000892

Valor:  R$ 0,08
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Fichas com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A8 em papel sulfite 180 g/m² ou similar branco, azul, 
amarelo, verde ou rosa, impresso em 1X1 
preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 

FICHAS
Guia de 
Serviços Gráficos



1 – FOLDER A4

Código SIE/SG:  1021000894
Valor:  R$ 0,39
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Folder com arte fornecida pela solicitante de tamanho 
A4 com uma dobra (tamanho final 148x210 mm), em 
papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4x4 cores ou 
1x1 preto. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

2 – FOLDER  A3

Código SIE/SG:  1021000895
Valor:  R$ 0,48
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Folder com arte fornecida pela solicitante, tamanho 
420x210 mm com três dobras (tamanho final 105x210 
mm), em papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4x4 
cores ou 1x1 preto. (�ragem mínima de 100 
exemplares). 

3 – FOLDER A2

Código SIE/SG:  1021000896
Valor:  R$ 1,31
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Folder com arte fornecida pela solicitante, tamanho 
600x240 mm com três dobras (tamanho final 150x240 
mm), em papel couche fosco 115 g/m² impresso em 4x4 
cores ou 1x1 cor. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

 

FOLDER

Imagem meramente ilustra�va.
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4 – FOLDER A4

Código SIE/SG:  1021000897
Valor:  R$ 0,20
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Folder com arte fornecida pela solicitante, tamanho A4 
com duas dobras (tamanho final 100x210 mm), em papel 
couche fosco 115 g/m² impresso em 4x4 cores ou 1x1 
preto. (�ragem mínima de 100 exemplares).

Guia de 
Serviços Gráficos



1 – FOLHA ALMAÇO  
 
Código SIE/SG:  1021000898
Valor:  R$ 0,21
Unidade: exemplar 
 

Descrição: 

tamanho A3 com uma dobra, em papel sulfite 80 g/m², 
impresso em 1x1 cor. 

 

FOLHA ALMAÇOA
d

m

Arte padronizada pela Divisão de Gráfica em tamanho 

Guia de 
Serviços Gráficos
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JORNAL 

1 – JORNAL 30 x 20 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000899
Valor:  R$ 0,54
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Jornal com arte fornecida pelo solicitante, tamanho final 
300x400 mm (formato 2 aberto), com papel jornal 48 
g/m² impresso em 1x1 cor, com uma dobra. (�ragem 
mínima de 200 exemplares). 

2 – JORNAL 30 x 20 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000900
Valor:  R$ 0,72
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Jornal com arte fornecida pelo solicitante, tamanho final 
300x400 mm (formato 2 aberto), com papel jornal 48 
g/m² impresso em 4x4 cores, com uma dobra. (�ragem 
mínima de 200 exemplares). 

3 – JORNAL A4
 
Código SIE/SG:  1021000901
Valor:  R$ 2,08
Unidade: exemplar
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Jornal com arte fornecida pelo solicitante, tamanho final 
A4 (formato A3 aberto) em papel couche fosco 115 g/m² 
impresso em 4x4 cores. (�ragem mínima de 200 
exemplares). 

Imagem meramente ilustra�va.
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4 – JORNAL A4 ‐ 29,7 x 21 cm 
 
Código SIE/SG:  1021000902

Valor:  R$ 0,30
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Jornal com arte fornecida pelo solicitante, tamanho final 
A4 (formato A3 aberto) em papel sulfite 80 g/m² 
impresso em 1x1 cor. (�ragem mínima de 200 
exemplares). 

5 – JORNAL A4 

Código SIE/SG:  1021000903
Valor: R$ 0,62
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares   

Descrição: 
Jornal com arte fornecida pelo solicitante, tamanho 
final A4 (formato A3 aberto) em papel sulfite 80 g/m² 
impresso em 4x4 cores. (�ragem mínima de 200 
exemplares). 

Guia de 
Serviços Gráficos



1– LIVRETO GRAMPO CANOA A4 
 
Código SIE/SG:  1021000971
Valor:  R$ 0,50
Unidade: página

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A4, com 
capa em papel couche 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel couche 115 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

2 – LIVRETO GRAMPO CANOA A4 

Código SIE/SG:  1021000972
Valor: R$ 0,80

Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A4, com 
capa em papel couche 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

3 – LIVRETO GRAMPO CANOA A5 

Código SIE/SG:  1021000973
Valor:  R$ 0,34
Unidade: página
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A5, com 
capa em papel couche 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel couche 115 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

Imagem meramente ilustra�va.

P
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4 – LIVRETO GRAMPO CANOA A5

Código SIE/SG:   1021000974
Valor:  R$ 0,19
Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A5, com 
capa em papel couche 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

Guia de 
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6 – LIVRETO GRAMPO CANOA A6

Código SIE/SG:  1021000976
Valor:  R$ 0,24
Unidade: página
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A6, com 
capa em papel couche 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

P
ro

5 – LIVRETO GRAMPO CANOA A5

Código SIE/SG:  1021000975
Valor:  R$ 0,48
Unidade: página

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto canoado grampeado, tamanho final A5, com 
capa em papel sulfite verde 150 g/m² com impressão 4x0 
cores, com miolo em papel sulfite verde 80 g/m² com 
impressão 4x4 cores, de 4 a 44 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

LIVRETO 
Guia de 
Serviços Gráficos

Imagem meramente ilustra�va.
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7 – LIVRETO LOMB. QUAD. 16 x 23 cm 

Código SIE/SG:  1021000977
Valor:  R$ 0,15
Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final 
160x230 mm, capa em papel Duo Design 250 g/m² com 
impressão em 4x0 cores, com miolo em papel sulfite 
branco 80 g/m² com impressão em 1x1 cor, de 50 a 350 
páginas. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

8 – LIVRETO LOMB. QUAD. 23 x 16 cm 

Código SIE/SG:  1021000978
Valor:  R$ 0,13
Unidade: página 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final 
230x160 mm, com capa em papel Duo Design 250 g/m² 
com impressão 4x0 cores, com miolo em papel sulfite 
branco 80 g/m² com impressão 1x1 cor, de até 350 
páginas. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

9 – LIVRETO LOMB. QUAD. A4 

Código SIE/SG:  1021000979
Valor:  R$ 0,46
Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final A4, 
capa dura, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m² 
com impressão em 1x1 cor, de 50 a 350 
páginas. (�ragem mínima de 100 exemplares).  

Imagem meramente ilustra�va.

Ed
i

P
ro

LOMBADA
QUADRADA

10 – LIVRETO LOMB. QUAD. A4 

Código SIE/SG:  1021000980
Valor:  R$ 0,22
Unidade: página

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final A4, 
capa em papel couche fosco 240 g/m² com impressão 
em 4x0 cores, com miolo em papel sulfite branco 80 
g/m² com impressão em 1x1 cor, de 50 a 350 
páginas. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

LIVRETO / LIVRO
Guia de 
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11 – LIVRETO / LIVRO A4 

Código SIE/SG:  1021000981
Valor:  R$ 0,16
Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final A4, 
com capa em couche fosco 115 g/m², impressão em 4x4 
cores, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m², 
impressão 1x1 cor, de 50 a 350 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

12 – LIVRETO A5 

Código SIE/SG:  1021000982
Valor:  R$ 0,10
Unidade: página 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Livreto lombada quadrada colada, tamanho final A5, 
com capa em papel couche fosco 115 g/m², impressão 
4x0 cores, com miolo em papel sulfite branco 80 g/m², 
impressão 1x1 cor, de 50 a 150 páginas. (�ragem mínima 
de 100 exemplares). 

Ed
i
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1 – LIVRO 16 x 23 cm 

Código SIE/SG:  1021000983
Valor:  R$ 0,10
Unidade: página
Quan�dade mínima: 50 exemplares  

Descrição: 
Livros com lombada quadrada colada, formato final 
160x230 mm, com capa em papel Duo Design 250 g/m² 
com orelhas de 70 mm de largura em cada lado, 
impressão em 4x0 cores, com BOPP e/ou com verniz 
localizado, com miolo em papel sulfite 80 g/m² ou 
pólen/ameno 80 g/m², com impressão em 1x1 cor, até 
250 páginas. (�ragem mínima de 50 exemplares por 

P
ro

Imagem meramente ilustra�va.
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1 – MARCA PÁGINA / RÉGUA 20 x 5 cm 

Código SIE/SG:  1021000904
Valor:  R$ 0,27
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Marcadores de página ou régua com arte fornecida pela 
solicitante de tamanho 200 x 50 mm em papel couche 
fosco 240 g/m² impresso em 4x0 cores. (�ragem mínima 
de 200 exemplares). 

 

MARCA PÁGINA 
/ RÉGUA

Imagem meramente ilustra�va.
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1 – PANFLETO A3

Código SIE/SG:  1021000905
Valor:  R$ 0,41
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 500 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A3 em papel sulfite 120 g/m² impresso em 4X4 cores ou 
1x1 preto. (�ragem mínima de 500 exemplares). 

2 – PANFLETO A4

Código SIE/SG:  1021000906
Valor:  R$ 0,35
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 500 exemplares 

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A4 em papel couche fosco 150 g/m² impresso em 4X4 
cores ou 1x1 preto. (�ragem mínima de 500 
exemplares). 

3 – PANFLETO A4

Código SIE/SG:  1021000907
Valor:  R$1,00
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A4 em papel sulfite 120 g/m² impresso em 4X4 cores ou 
1x1 preto. (�ragem mínima de 200 exemplares).  

PANFLETO 

Imagem meramente ilustra�va.
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4 – PANFLETO A5

Código SIE/SG:  1021000908
Valor:  R$ 0,14
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A5 em papel couche fosco 150 g/m² impresso em 4X4 
cores ou 1x1 preto. (�ragem mínima de 200 
exemplares). 

Guia de 
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5 – PANFLETO A5

Código SIE/SG:  1021000909
Valor:  R$ 0,20
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A5 em papel sulfite 120 g/m² impresso em 4X4 cores ou 
1x1 preto. (�ragem mínima de 200 exemplares). 

6 – PANFLETO A6

Código SIE/SG:  1021000910
Valor:  R$ 0,23
Unidade: exemplar
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A6 em papel couche fosco 150 g/m² impresso em 4X4 
cores ou 1x1 preto. (�ragem mínima de 200 
exemplares). 

P
ro

7 – PANFLETO A6

Código SIE/SG:  1021000911
Valor:  R$ 0,24
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Panfleto com arte fornecida pelo solicitante de tamanho 
A6 em papel sulfite 120 g/m² impresso em 4X4 cores ou 
1x1 preto. (�ragem mínima de 200 exemplares).  

Imagem meramente ilustra�va.
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1 – PASTA 29 x 43 cm 

Código SIE/SG:  1021000912
Valor:  R$ 1,07
Unidade: exemplar
Quan�dade mínima: 1000 exemplares  

Descrição: 
Pasta com arte fornecida pelo solicitante, com 
dimensões de 290x430 mm fechada em papel Kra� 150 
g/m², 1x0 preto. (�ragem mínima de 1000 exemplares). 

2 – PASTA C/ BOLSA 33 x 24 cm 

Código SIE/SG:  1021000913
Valor:  R$ 1,49
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Pasta com arte fornecida pelo solicitante, com 
dimensões de 330x240 mm fechada em papel triplex 250 
g/m², 4x0 cores com uma bolsa também em papel triplex 
com no mínimo 1/3 do tamanho ver�cal da 
pasta. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

3 – PASTA 33 x 48 cm 

Código SIE/SG:  1021000914
Valor:  R$ 0,81
Unidade: exemplar 
Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Pasta com arte fornecida pelo solicitante, com 
dimensões de 330x480 mm fechada em papel sulfite 180 
g/m², 4x0 cores. (�ragem mínima de 200 exemplares).  

PASTA 

Imagem meramente ilustra�va.
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4 – PASTA 48 x 33 cm 

Código SIE/SG:  1021000915

Valor:  R$ 1,91
Unidade: exemplar
Quan�dade mínima: 100 exemplares  

Descrição: 
Pasta de processo com arte fornecida pelo solicitante, 
dimensões de 480x330 mm em papel triplex 250 g/m², 
4x0 cores com furos para arquivo na contracapa da 
pasta. (�ragem mínima de 100 exemplares). 

A
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PASTA PROCESSO

Imagem meramente ilustra�va.
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5 – PASTA 25 x 36 cm 

Código SIE/SG:  1021000916
Valor:  R$ 1,16
Unidade: exemplar 

Quan�dade mínima: 200 exemplares  

Descrição: 
Pasta de prontuário �po envelope com arte fornecida 
pelo solicitante, com dimensões finais de 250x360 mm 
(550x420 mm aberto), sanfonada, colada, em papel 
sulfite 180 g/m² impresso em 2x0 cores (cores variadas), 
acabamento em plas�ficação. (�ragem mínima de 200 
exemplares) 

PASTA PRONTUÁRIOA
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1– PLACA ACRÍLICO 3 mm 

Código SIE/SG:  1021000957
Valor:  R$ 101,56
Unidade: m² 

Descrição: 
Placas de acrílico transparente com 3mm de espessura 
adesivadas em uma das faces, sendo o adesivo em vinil 
0,10mm transparente ou blockout, impressão colorida 4 
cores digital em alta resolução (1440 DPI) feita com 
�ntas solventes, eco‐solventes ou UV. 

2 – PLACA PVC 2 mm 

Código SIE/SG:  1021000958
Valor:  R$ 66,04
Unidade: m²
  

Descrição: 
Placas de PVC com 2 mm de espessura adesivadas em 
uma das faces, sendo o adesivo em vinil 
0,10mm blockout, laminação fosca ou brilhante, com 
impressão digital 4 cores de alta resolução (1440 DPI) 
feita com �ntas solventes, eco‐solventes ou UV.  
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1 – REVISTA 

Código SIE/SG:  1021000984
Valor:  R$ 0,09
Unidade: página 
Quan�dade mínima: 100 exemplares por lote   

Descrição: 
Revista com lombada quadrada colada, formato final 
160x230 mm, com capa em papel Duo Design 250 g/m², 
impressão em 4x0 cores, com plas�ficação em hot melt, 
com miolo em papel sulfite ou pólen 80 g/m², impressão 
em 1x1 cor, de 300 a 600 páginas. (�ragem mínima de 
100 exemplares por lote). 
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