
TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETIVO. 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Limpeza, 
Higienização, Utensílios Domésticos, Copa e Cozinha,para atenderem a demanda 
operacional da Prefeitura Municipal, Secretarias e Departamentos em Geral, Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, e demais exigências estabelecidas neste instrumento: 
 
1.2. Estimativas de consumo individualizadas, por órgão gerenciador e demais secretarias. 

 
1.2.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – Secretaria de 

Administração 

ITEM QTDE UND DESCRICAO DO PRODUTO 

1 610 UND ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de 
sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de 
funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde. 

2 9700 UND ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável 
químico, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de 
rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 310 UND ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia complementar 
das mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em plástico com válvulapump, 
produto registrado na anvisa. aplicação: usado como complemento na higienização de mãos, 
validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

4 20 UND AVENTAL EM NAPATAM 1,40X0,70 CM- impermeável,  resistente, tipo açougueiro, possui tirantes 
para amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material 
afixados ao avental por costura simples. 

5 20 UND AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho M, possuir tirantes para amarril e 
ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao avental 
por costura simples, na cor branco. 

6 3 UND BACIA PLASTICA 30 LTS, com capacidade para 30 litros, resistente e atóxico. 

7 2 UND BACIA PLASTICA ondulata, com capacidade para 35 litros, resistente e atóxico. 

8 2 UND BACIA PLASTICA 60 LTS, com capacidade para 60 litros, resistente e atóxico. 

9 10 UND BALDE DE PLASTICO 8 LTS 

10 20 UND BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), polipropileno com alça de metal e capacidade 
para 12 litros, características adicionais reforço no fundo e borda 

11 40 UND BATERIA ALCALINA - 9V – Cartela com uma unidade Especificação técnica: • Não recarregável; • 
Livre de mercúrio e cádmio, • No mínimo 600 MNH. • Acondicionada em embalagem com 01 (uma) 
unidade. • Garantia contra defeito de fabricação e Validade mínima de 24 meses 

12 10 UND BANDEJA DESCARTAVEL - de papelao em aluminioprateado,medindo MED. 60 CMT  

13 10 UND BANDEJA DESCARTAVEL - de papelao em aluminioprateado,medindo (43,7 x 51,2)cm, retangular. 

14 11 UND BANDEJA -material em  plástico rígido e resistente , comprimento: 40 cm, cor: branca, largura: 30 
cm, características adicionais: sem alça e lisa 



15 30 PR BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco,  cano longo com forro em 100% de malha 
poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias horizontais 
no cano que facilitam o calço, tamanhos variados 

16 11 UND CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, capacidade para 20 litros, modelo fechada, sem 
perfuração, cor variada, com tampa,  e no formato retangular, para acondicionamento de alimentos. 

17 10 UND CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 36 LTS COM TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, medindo 21 x 40 x 60 cm (a x p x l); capacidade para 36 
litros, modelo fechada, sem perfuração, cor variada, com tampa,  e no formato retangular, para 
acondicionamento de alimentos. 

18 11 UND CAIXA PLÁSTICA TIPO ORGANIZADORA50 L - Material: Plástico, Comprimento: 58 CM, Largura: 38 
CM, Altura: 33 CM, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 50 L 

19 12 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 12 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 340 MM, 
LARGURA 230 MM, ALTURA 305 MM, ESPESSURA 23 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA E ALÇA RESISTENTE 

20 7 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 
MM, LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM TAMPA E ALÇA RESISTENTE 

21 6 UND CAIXA DE ISOPOR 30 LTS 

22 31 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR -CAPACIDADE 50 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 620 
MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 MM, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA E ALÇA RESISTENTEE  COM RALO NA LATERAL. 

23 20 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 60 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 743 MM, 
LARGURA 560 MM, ALTURA 280 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA RESISTENTE, ALÇAS  E COM RALO NA LATERAL. 

24 12 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , CAPACIDADE 80 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 743 
MM, LARGURA 560 MM, ALTURA 395 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA, ALÇAS RESISTENTES E RALO NA LATERAL. 

25 150 UND CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 
capacidade para 15 litros. 

26 10 UND CESTO PARA LIXO - em plástico polipropileno, com tampa, pedal, capacidade aproximada de 20 
litros. 

27 10 UND CESTO PARA LIXO - de plástico polipropileno, com tampa, capacidade para 30 litros. 

28 8 UND CESTO DE PLASTICO 100 LTS -  polipropileno, com tampa E SEM FUROS, capacidade para 100 litros. 

29 180 UND CERA LÍQUIDA auto brilhante (não necessitando ser lustrado), uso indicado para superfícies 
sintecadas, granilite, paviflex, pisos vinílicos, ardósia, plurigoma, marmorite e similares. Fragrância 
de floral, acondicionado em recipiente de 750 ml, lacrada, prazo de validade de no mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega. Contendo autorização da ANVISA/MS. 

30 20 UND COADOR PARA CAFE COM DIAM. DE 12X17 CM EM FLANELA -100% algodão com cabo de madeira e 
arame galvanizado (não enferruja), 12 cm de diâmetro e 17 de profundidade.  

31 20 UND COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO OU FLANELA 15X25 ( TAM M ) 

32 10 UND COADOR PARA CAFÉ: GRANDE, estrutura em metal com cabo madeira, confeccionado em pano 
(flanela), com medidas aproximadas de 21 diâmetros x 35 cm altura, com aba e cordão. 

33 10 UND COLA INSTANTÂNEA 20G 

34 100 UND COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 3 MM 

35 10 UND COLHER DE SERVIR ALIMENTO, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO  

36 100 UND COLHER DE PLÁSTICA DESCARTÁVEL confeccionada em plástico resistente na cor branca ou 
translúcida medindo de 15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de materiais 
estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em saco 
plástico, contendo os dados de identificação, procedência e quantidade. embalagem com 50 
unidades. 



37 10 UND CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E FUNDA - material cabo alumínio, comprimento cabo 50 cm, 
características adicionais, curva na ponta do cabo. 

38 10 UND CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO FURADA - escumadeira de alumninio, cabo aprox. de 48 cmt, com 
cabo em aluminio. 

39 10 UND CONCHA em alumínio, grande e rasa. 

40 50 UND COPO em alumínio, com capacidade para 300 ml, sem asa. 

41 200 UND COPO de vidro, com capacidade para 300 ml. 

42 2000 PCT COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 
unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

43 1000 PCT COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, 
contendo 100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a 
marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto 
até se uso. 

44 100 PCT COPO DESCARTÁVEL - em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 300 ml, contendo 100 
unidades no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

45 600 UND DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, 
para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 
precitados. Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e armazenamento, 
nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, 
modo de usar, composição química; advertência para não reutilização da embalagem, precauções e 
conduta em caso de acidente. 

46 300 UND DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de min. 360 a400 ml, fragrância lavanda, sonhos de 
verão e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, veículos e 
propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter CFC), Com certificado da ANVISA/MS, 
prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

47 640 UND DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, 
marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

48 21 UND ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

49 30 UND ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

50 10 UND ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 45cm. 

51 10 UND ESPANADOR DE PENA APROX. 60 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 60 cm. 

52 100 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

53 210 UND ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 
com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano 
com bactericida. 

54 10 UND FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 28cm, cabo em polipropileno de 12 cm para uso 
geral. 

55 10 UND FACA de cozinha em aço inox 8 " - com lâmina de MIN. 22 cm, cabo em polipropileno para uso geral. 

56 170 UND FACA de mesa em aço inox altamente durável, medindo 21,3 cm. 

57 20 UND FILME DE PVC, transparente, atóxico, com largura de 40cm. A embalagem deverá está lacrada, de 
forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso, conter os dados de identificação, 
procedência e quantidade. 



58 10 UND FORMA GRANDE em alumínio, para bolo, tam 42X32X5CMT 

59 150 UND FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor 
amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínino o 
CNPJ do fabricante e a composição do tecido. 

60 15 UND GARFO DE MESA, em aço em inox altamente durável, espessura de 1,5 mm. 

61 150 PCT GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PCT 50 UND MED. 16 CMT 

62 30 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 

63 30 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1000 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 

64 30 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 750 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 

65 15 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 

66 50 PCT GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 x 23 cm com folhas simples, pacote contendo 50 unidades. 

67 20 UND ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e 
segurança. Colorido. 

68 80 UND INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e 
mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do fabricante, 
prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

69 10 UND JARRA EM PLÁSTICO 1,5LTS 

70 10 UND JARRA EM PLÁSTICO 2 LTS 

71 10 UND JARRA EM PLÁSTICO 4 LTS 

72 10 UND JARRA EM VIDRO 2 LITROS 

73 6 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 2.700  litros. 

74 50 UND LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico contendo 500 ml, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

75 200 UND LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em ambientes e 
equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume 
e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com identificação do produto, prazo de 
validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

76 30 UND LIMPA INOX para dar brilho em uma única operação, não deixar película de gordura, fazer limpeza 
superficial em aço inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, dados do fabricante, do 
produto, prazo de validade e registro na ANVISA/MS. 

77 50 UND LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com1 litros. 

78 50 UND LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

79 200 UND LIMPA vidro líquido, tampa com pulverizador, frasco com 500 ml, lacrado, com dados do produto e 
do fabricante.  

80 30  LIXEIRA PLÁSTICA 20 L -  em polietileno, formato cilindrico, com tampa basculante e pedal, 
capacidade para 20 litros. 

81 120 UND LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizantes, espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância de 
lavanda, jasmim e floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, prazo 
de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

82 100 PAR LUVA DE BORRACHA TAM P - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P. 



83 100 PAR LUVA DE BORRACHA TAM M - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho M. 

84 100 PAR LUVA DE BORRACHA TAM G - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho G. 

85 85 PAR LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO TAM P/M/G , para uso doméstico, confeccionada em látex 
natural com forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P/M/G. 

86 500 CX MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade proteção sistema respiratório contra 
poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, 
características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

87 50 UND NAFTALINA - aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso molecular 128, 17, fórmula 
química c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de referência química cas 91-20-3. pacote 
com 50 gr. 

88 11 UND PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

89 11 UND PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao chão, cabo 
longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

90 10 UND PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação. 

91 10 UND PALHA de aço inoxidável n 1, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação, pacote com 01 
unidade de 25g. 

92 400 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 

93 50 UND PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em 
overlock, alta absorção, 40X65 cm. 

94 2 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 10 litros. 

95 2 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 20 litros. 

96 4 UND PANELA em alumínio batido, com tampa grande, capacidade para 50 litros. 

97 4 UND PANELA em alumínio batido, com tampa média, capacidade para 30 litros. 

98 4 UND PANELA em alumínio batido, com tampa pequena, capacidade para 6 litros. 

99 10 UND PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa pequena, capacidade para 8 litros. 

100 30 UND PAPEL ALUMINIO, contendo 7,5 m X 45 cm, dados do produto e do fabricante. Acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso.  

101 50 UND PAPEL TOALHA 2 X 1 - interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor branca.Pacote 
com 2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 

102 1100 UND PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, 
lacrado, medindo 30 m x 10 cm. 

103 1000 UND PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 x 21 CMT PCT 1000 UM –material 100% celulose virgem, tipo folha 
2 dobras, comprimento 20 cm, largura 21 cm, cor branca, características adicionais interfolhada 

104 100 UND PEDRA SANITÁRIA COM 25G, para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância 
agradável, com HASTE OU SUPORTE. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 
dados do produto, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e registro da ANVISA. 



105 100 UND PILHA AA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 02 unidades. 

106 100 UND PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA.02 unidades. 

107 50 UND PILHA GRANDE COMUM, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 

108 50 UND PILHA MEDIA COMUM, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 

109 20 UND POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, com tampa de rosquear, capacidade para 1 
kg. 

110 20 UND POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
capacidade para 1 kg. 

111 20 UND POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
com capacidade para 2 kg. 

112 20 UND POTE PLASTICO C/ TAMPA 250 ML - potes plásticos redondos transparentescom tampa, capac. Para 
250 ml. 

113 20 UND POTE DE VIDRO 2 LTS 

114 20 UND PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta resistência a impacto e calor. 

115 200 UND PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 18, embalagem com 10 unds. 

116 200 UND PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 22, embalagem com 10 unds. 

117 4 UND RABEIRA de alumínio reforçado, com cabo em braqueliteanti-térmico, capacidade para 2 litros. 

118 50 UND RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 22 
dentes 

119 20 UND RASTELO TIPO VASSOURA 16 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 16 
dentes 

120 10 UND REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP (registro) com a inscrição NBR 8473 em 
relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a inscrição NBR 8613  e o 
prazo de validade, com mangueira de 1,20 mt e abraçadeira própria 

121 100 UND RODO de madeira,espuma com largura de 40 cm, e encabado com madeira de 1,20 m de 
comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

122 100 UND RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

123 100 UND RODO DE PLASTICO, com Borracha Dupla 40cm com Cabo Ânfora 

124 100 UND RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 
1,20 cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

125 500 UND SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica com 5 
unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Registro da 
ANVISA/MS. 

126 1200 UND SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. 
Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

127 500 UND SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável, 
com registro na ANVISA. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 500g. 

128 200 UND SABONETE adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 90 gramas.  

129 400 UND SABONETE LIQUIDO, embalagem com 250 ml, fragrância suave, com ação bactericida para higiene 
das mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante e registro da ANVISA/MS. 



130 600 PCT SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 unidades, 
com estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em conformidade com as 
NBR 9190 e NBR 9191. 

131 600 PCT SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

132 600 PCT SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

133 5000 PCT SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 unidades, com 
estaque idade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg sem rasgar. 
Com espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

134 200 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade 200 litros/40 Kg, cor preta, largura 90 cm, altura 115 cm, 
espessura 8 micras. Tipo super resistente. Pacote com 100 (cem) unidades. 

135 20 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO GERAL, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO 
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 7 MICRA, COMPRIMENTO 40 
CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE 

136 20 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, 
APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM, COM 100 UND 

137 20 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO 
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA 
PICOTADA,ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM 

138 20 PCT SACO PLÁSTICO - transparente, com capacidade para 20 kg 100 X 1 

139 20 PCT SACOLA PLÁSTICA, pct contendo 100 unds, dimensões: 25 x 35 cm. 

140 100 UND SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação do 
produto, prazo de validade e lacrada. 

141 50 UND SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL - 200 ml, de plástico e inox. 

142 50 UND SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - fabricado em aço cromado, material resistente a corrosão, 
durável e altamente qualificado. 

143 100 UND TAPETE ANTIDERRAPANTE - composição superior 100% poliéster, enchimento 100% poliuretano e 
base 100% neoprene antiderrapante. Medindo 80 x 40 cm. 

144 30 UND VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de NYLON 
medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de 
altura. 

145 50 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 

146 50 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 

147 50 UND VASSOURA para vasculhar com cerdas de palha, cabo de madeira. 

 

 
1.2.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Transportes  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 100 UND 
ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de funcionamento 
emitidos pelo Ministério da Saúde. 

2 100 UND 
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável químico, 
com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de rosca para 



facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 80 UND 

ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia complementar 
das mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em plástico com válvulapump, 
produto registrado na anvisa. aplicação: usado como complemento na higienização de mãos, validade: 
deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

4 5 UND 
AVENTAL EM NAPATAM 1,40X0,70 CM- impermeável,  resistente, tipo açougueiro, possui tirantes para 
amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao 
avental por costura simples. 

5 10 UND 
AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho M, possuir tirantes para amarril e ajustes 
ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao avental por 
costura simples, na cor branco. 

6 10 UND 
BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), polipropileno com alça de metal e capacidade para 
12 litros, características adicionais reforço no fundo e borda 

7 10 PR 
BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco,  cano longo com forro em 100% de malha 
poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias horizontais no 
cano que facilitam o calço, tamanhos variados 

8 10 UND 
CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 
capacidade para 15 litros. 

9 5 UND CESTO DE PLASTICO 100 LTS -  polipropileno, com tampa E SEM FUROS, capacidade para 100 litros. 
10 10 UND COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO OU FLANELA 15X25 ( TAM M ) 

11 100 PCT 

COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 unds 
no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado conforme praxe do 
fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

12 100 PCT 

COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, contendo 
100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

13 100 UND 

DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, para 
desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. 
Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e armazenamento, nome do 
responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de 
usar, composição química; advertência para não reutilização da embalagem, precauções e conduta em 
caso de acidente. 

14 30 UND 

DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de min. 360 a400 ml, fragrância lavanda, sonhos de 
verão e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, veículos e 
propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter CFC), Com certificado da ANVISA/MS, 
prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

15 100 UND 
DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, marca 
do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

16 5 UND 
ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

17 5 UND 
ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

18 5 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 45cm. 

19 5 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 60 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 60 cm. 

20 20 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

21 50 UND 
ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 
com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano com 
bactericida. 

22 5 UND 
FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 28cm, cabo em polipropileno de 12 cm para uso 
geral. 

23 2 UND FACA de cozinha em aço inox 8 " - com lâmina de MIN. 22 cm, cabo em polipropileno para uso geral. 

24 50 UND 
FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor 
amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínino o CNPJ 
do fabricante e a composição do tecido. 

25 5 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 
26 3 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1000 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 
27 10 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 

28 5 UND 
ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e 
segurança. Colorido. 

29 30 UND INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e 



mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do fabricante, 
prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

30 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 1,5LTS 
31 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 2 LTS 
32 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 4 LTS 
33 2 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 2.700  litros. 
34 1 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 5 litros. 

35 10 UND 
LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico contendo 500 ml, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

36 10 UND 

LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em ambientes e 
equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 
água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com identificação do produto, prazo de 
validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

37 10 UND 
LIMPA INOX para dar brilho em uma única operação, não deixar película de gordura, fazer limpeza 
superficial em aço inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, dados do fabricante, do 
produto, prazo de validade e registro na ANVISA/MS. 

38 30 UND 
LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com1 litros. 

39 15 UND 
LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

40 10 UND 

LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizantes, 
espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância de lavanda, jasmim e 
floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, prazo de validade, registro 
ou notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

41 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM P - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho P. 

42 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM M - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho M. 

43 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM G - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho G. 

44 50 PAR 

LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO TAM P/M/G , para uso doméstico, confeccionada em látex natural 
com forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho P/M/G. 

45 20 CX 
MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade proteção sistema respiratório contra 
poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, 
características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

46 30 UND 
NAFTALINA - aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso molecular 128, 17, fórmula 
química c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de referência química cas 91-20-3. pacote com 
50 gr. 

47 5 UND PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

48 5 UND 
PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao chão, cabo 
longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

49 10 UND PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação. 

50 10 UND 
PALHA de aço inoxidável n 1, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação, pacote com 01 
unidade de 25g. 

51 50 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 

52 20 UND 
PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em overlock, 
alta absorção, 40X65 cm. 

53 3 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 10 litros. 
54 2 UND PANELA em alumínio batido, com tampa pequena, capacidade para 6 litros. 
55 2 UND PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa pequena, capacidade para 8 litros. 

56 100 UND 
PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, lacrado, 
medindo 30 m x 10 cm. 

57 20 UND 
PEDRA SANITÁRIA COM 25G, para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância 
agradável, com HASTE OU SUPORTE. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados 
do produto, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e registro da ANVISA. 



58 10 UND PILHA AA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 02 unidades. 
59 15 UND PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA.02 unidades. 
60 3 UND POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, com tampa de rosquear, capacidade para 1 kg. 

61 3 UND 
POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
capacidade para 1 kg. 

62 3 UND 
POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
com capacidade para 2 kg. 

63 5 UND 
POTE PLASTICO C/ TAMPA 250 ML - potes plásticos redondos transparentescom tampa, capac. Para 
250 ml. 

64 5 UND PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta resistência a impacto e calor. 
65 5 UND RABEIRA de alumínio reforçado, com cabo em braqueliteanti-térmico, capacidade para 2 litros. 

66 5 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 22 
dentes 

67 5 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 16 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 16 
dentes 

68 5 UND 
REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP (registro) com a inscrição NBR 8473 em 
relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a inscrição NBR 8613  e o 
prazo de validade, com mangueira de 1,20 mt e abraçadeira própria 

69 10 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 40 cm, e encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

70 10 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

71 10 UND RODO DE PLASTICO, com Borracha Dupla 40cm com Cabo Ânfora 

72 5 UND 
RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 1,20 
cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

73 50 UND 
SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica com 5 
unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Registro da 
ANVISA/MS. 

74 100 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. 
Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

75 100 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável, 
com registro na ANVISA. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 500g. 

76 20 UND SABONETE adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 90 gramas.  

77 20 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 unidades, com 
estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em conformidade com as NBR 
9190 e NBR 9191. 

78 20 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade 
com as NBR 9190 e NBR 9191. 

79 30 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

80 300 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 unidades, com estaque 
idade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg sem rasgar. Com 
espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

81 20 UND 
SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação do produto, 
prazo de validade e lacrada. 

82 10 UND 
VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de NYLON 
medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de 
altura. 

83 10 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 
84 10 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 
85 3 UND VASSOURA para vasculhar com cerdas de palha, cabo de madeira. 

 

 

1.2.3. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos 

ITEM QTD UND DESCRICAO DO PRODUTO 



1 100 UND 
ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de 
sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de 
funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde. 

2 100 UND 
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável 
químico, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de 
rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 80 UND 

ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia complementar 
das mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em plástico com válvulapump, 
produto registrado na anvisa. aplicação: usado como complemento na higienização de mãos, 
validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

4 5 UND 
AVENTAL EM NAPATAM 1,40X0,70 CM- impermeável,  resistente, tipo açougueiro, possui tirantes 
para amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material 
afixados ao avental por costura simples. 

5 10 UND 
AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho M, possuir tirantes para amarril e 
ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao avental 
por costura simples, na cor branco. 

6 10 UND 
BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), polipropileno com alça de metal e capacidade 
para 12 litros, características adicionais reforço no fundo e borda 

7 10 PR 
BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco,  cano longo com forro em 100% de malha 
poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias horizontais 
no cano que facilitam o calço, tamanhos variados 

8 10 UND 
CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 
capacidade para 15 litros. 

9 5 UND CESTO DE PLASTICO 100 LTS -  polipropileno, com tampa E SEM FUROS, capacidade para 100 litros. 
10 10 UND COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO OU FLANELA 15X25 ( TAM M ) 

11 100 PCT 

COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 
unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

12 100 PCT 

COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, 
contendo 100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a 
marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto 
até se uso. 

13 100 UND 

DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, 
para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais 
precitados. Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e armazenamento, 
nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, 
modo de usar, composição química; advertência para não reutilização da embalagem, precauções e 
conduta em caso de acidente. 

14 30 UND 

DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de min. 360 a400 ml, fragrância lavanda, sonhos de 
verão e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, veículos e 
propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter CFC), Com certificado da ANVISA/MS, 
prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

15 100 UND 
DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, 
marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

16 5 UND 
ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

17 5 UND 
ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

18 5 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 45cm. 

19 5 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 60 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 60 cm. 

20 20 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

21 50 UND 
ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 
com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano 
com bactericida. 

22 5 UND 
FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 28cm, cabo em polipropileno de 12 cm para uso 
geral. 

23 2 UND FACA de cozinha em aço inox 8 " - com lâmina de MIN. 22 cm, cabo em polipropileno para uso geral. 

24 50 UND 
FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor 
amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínino o 



CNPJ do fabricante e a composição do tecido. 
25 5 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 
26 3 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1000 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 
27 10 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 

28 5 UND 
ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e 
segurança. Colorido. 

29 30 UND 
INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e 
mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do fabricante, 
prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

30 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 1,5LTS 
31 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 2 LTS 
32 2 UND JARRA EM PLÁSTICO 4 LTS 
33 2 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 2.700  litros. 
34 1 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 5 litros. 

35 10 UND 
LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico contendo 500 ml, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

36 10 UND 

LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em ambientes e 
equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume 
e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com identificação do produto, prazo de 
validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

37 10 UND 
LIMPA INOX para dar brilho em uma única operação, não deixar película de gordura, fazer limpeza 
superficial em aço inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, dados do fabricante, 
do produto, prazo de validade e registro na ANVISA/MS. 

38 30 UND 
LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com1 litros. 

39 15 UND 
LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

40 10 UND 

LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizantes, espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância de 
lavanda, jasmim e floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, prazo 
de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

41 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM P - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P. 

42 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM M - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho M. 

43 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM G - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho G. 

44 50 PAR 

LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO TAM P/M/G , para uso doméstico, confeccionada em látex 
natural com forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P/M/G. 

45 20 CX 
MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade proteção sistema respiratório contra 
poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, 
características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

46 30 UND 
NAFTALINA - aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso molecular 128, 17, fórmula 
química c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de referência química cas 91-20-3. pacote 
com 50 gr. 

47 5 UND PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

48 5 UND 
PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao chão, cabo 
longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

49 10 UND PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação. 

50 10 UND 
PALHA de aço inoxidável n 1, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação, pacote com 01 
unidade de 25g. 

51 50 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 

52 20 UND 
PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em 
overlock, alta absorção, 40X65 cm. 

53 3 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 10 litros. 



54 2 UND PANELA em alumínio batido, com tampa pequena, capacidade para 6 litros. 
55 2 UND PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa pequena, capacidade para 8 litros. 

56 100 UND 
PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, 
lacrado, medindo 30 m x 10 cm. 

57 20 UND 
PEDRA SANITÁRIA COM 25G, para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância 
agradável, com HASTE OU SUPORTE. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com 
dados do produto, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e registro da ANVISA. 

58 10 UND PILHA AA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 02 unidades. 
59 15 UND PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA.02 unidades. 

60 3 UND 
POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, com tampa de rosquear, capacidade para 1 
kg. 

61 3 UND 
POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
capacidade para 1 kg. 

62 3 UND 
POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
com capacidade para 2 kg. 

63 5 UND 
POTE PLASTICO C/ TAMPA 250 ML - potes plásticos redondos transparentescom tampa, capac. Para 
250 ml. 

64 5 UND PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta resistência a impacto e calor. 
65 5 UND RABEIRA de alumínio reforçado, com cabo em braqueliteanti-térmico, capacidade para 2 litros. 

66 5 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 22 
dentes 

67 5 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 16 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira plastificado, 16 
dentes 

68 5 UND 
REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP (registro) com a inscrição NBR 8473 em 
relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a inscrição NBR 8613  e o 
prazo de validade, com mangueira de 1,20 mt e abraçadeira própria 

69 10 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 40 cm, e encabado com madeira de 1,20 m de 
comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

70 10 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

71 10 UND RODO DE PLASTICO, com Borracha Dupla 40cm com Cabo Ânfora 

72 5 UND 
RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 
1,20 cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

73 50 UND 
SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica com 5 
unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Registro da 
ANVISA/MS. 

74 100 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. 
Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

75 100 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável, 
com registro na ANVISA. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 500g. 

76 20 UND SABONETE adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 90 gramas.  

77 20 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 unidades, 
com estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em conformidade com as 
NBR 9190 e NBR 9191. 

78 20 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

79 30 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

80 5000 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 unidades, com 
estaque idade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg sem rasgar. 
Com espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

81 150 PCT 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade 200 litros/40 Kg, cor preta, largura 90 cm, altura 115 cm, 
espessura 8 micras. Tipo super resistente. Pacote com 100 (cem) unidades. 

82 20 UND 
SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação do 
produto, prazo de validade e lacrada. 

83 10 UND 
VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de NYLON 
medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de 
altura. 

84 10 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 
85 10 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 
86 3 UND VASSOURA para vasculhar com cerdas de palha, cabo de madeira. 



 

 

1.2.4. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – Secretaria Municipal 

de Agricultura 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 76 UND 
ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 
2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de funcionamento 
emitidos pelo Ministério da Saúde. 

2 120 UND 
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável químico, 
com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de rosca para 
facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 6 UND BACIA PLASTICA 30 LTS, com capacidade para 30 litros, resistente e atóxico. 
4 10 UND BALDE DE PLASTICO 8 LTS 

5 12 PR 
BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco,  cano longo com forro em 100% de malha 
poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias horizontais no 
cano que facilitam o calço, tamanhos variados 

6 2 UND 
CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, capacidade para 20 litros, modelo fechada, sem perfuração, 
cor variada, com tampa,  e no formato retangular, para acondicionamento de alimentos. 

7 6 UND 
CAIXA PLÁSTICA TIPO ORGANIZADORA50 L - Material: Plástico, Comprimento: 58 CM, Largura: 38 CM, 
Altura: 33 CM, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 50 L 

8 8 UND 
CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 12 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 340 MM, 
LARGURA 230 MM, ALTURA 305 MM, ESPESSURA 23 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA 
E ALÇA RESISTENTE 

9 6 UND 
CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 MM, 
LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
TAMPA E ALÇA RESISTENTE 

10 4 UND 
CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR -CAPACIDADE 50 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 620 MM, 
LARGURA 416 MM, ALTURA 365 MM, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA 
E ALÇA RESISTENTEE  COM RALO NA LATERAL. 

11 10 UND 
CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com capacidade 
para 15 litros. 

12 72 UND 

CERA LÍQUIDA auto brilhante (não necessitando ser lustrado), uso indicado para superfícies sintecadas, 
granilite, paviflex, pisos vinílicos, ardósia, plurigoma, marmorite e similares. Fragrância de floral, 
acondicionado em recipiente de 750 ml, lacrada, prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da 
data de entrega. Contendo autorização da ANVISA/MS. 

13 10 UND 
COADOR PARA CAFÉ: GRANDE, estrutura em metal com cabo madeira, confeccionado em pano (flanela), 
com medidas aproximadas de 21 diâmetros x 35 cm altura, com aba e cordão. 

14 30 UND 
COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 3 MM 

15 6 UND COLHER DE SERVIR ALIMENTO, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO  

16 6 UND 
CONCHA EMALUMÍNIO GRANDE E FUNDA - material cabo alumínio, comprimento cabo 50 cm, 
características adicionais, curva na ponta do cabo. 

17 6 UND 
CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO FURADA - escumadeira de alumninio, cabo aprox. de 48 cmt, com cabo 
em aluminio. 

18 6 UND CONCHA em alumínio, grande e rasa. 
19 20 UND COPO em alumínio, com capacidade para 300 ml, sem asa. 

20 120 PCT 

COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 unds 
no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado conforme praxe do 
fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

21 72 UND 

DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, para 
desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. 
Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e armazenamento, nome do 
responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de 
usar, composição química; advertência para não reutilização da embalagem, precauções e conduta em 
caso de acidente. 

22 96 UND 
DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, embalagem 
plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, marca do fabricante, 
data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

23 10 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho aproximado 
45cm. 



24 6 UND 
ESPANADOR DE PENA APROX. 60 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho aproximado 
60 cm. 

25 8 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

26 40 UND 
ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 
com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano com 
bactericida. 

27 8 UND FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 28cm, cabo em polipropileno de 12 cm para uso geral. 
28 10 UND FACA de mesa em aço inox altamente durável, medindo 21,3 cm. 

29 20 UND 
FILME DE PVC, transparente, atóxico, com largura de 40cm. A embalagem deverá está lacrada, de forma 
a garantir a higiene e integridade do produto até o uso, conter os dados de identificação, procedência e 
quantidade. 

30 6 UND FORMA GRANDE em alumínio, para bolo, tam 42X32X5CMT 

31 26 UND 
FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor 
amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínino o CNPJ 
do fabricante e a composição do tecido. 

32 15 UND GARFO DE MESA, em aço em inox altamente durável, espessura de 1,5 mm. 
33 5 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 
34 6 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 

35 10 UND 
ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e 
segurança. Colorido. 

36 40 UND 
INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e 
mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do fabricante, 
prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

37 26 UND 
LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico contendo 500 ml, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

38 26 UND 

LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em ambientes e 
equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 
água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com identificação do produto, prazo de 
validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

39 12 UND 
LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de 
restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

40 10   
LIXEIRA PLÁSTICA 20 L -  em polietileno, formato cilindrico, com tampa basculante e pedal, capacidade 
para 20 litros. 

41 24 UND 

LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizantes, 
espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância de lavanda, jasmim e 
floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, prazo de validade, registro ou 
notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

42 40 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM P - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho P. 

43 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA TAM G - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho G. 

44 20 PAR 

LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO TAM P/M/G , para uso doméstico, confeccionada em látex natural 
com forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de aprovação 
emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda identificação do 
produto. Tamanho P/M/G. 

45 48 CX 
MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade proteção sistema respiratório contra poeiras, 
tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, características 
adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

46 10 UND PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

47 10 UND 
PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao chão, cabo 
longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

48 10 UND PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação. 
49 30 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 

50 10 UND 
PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em overlock, 
alta absorção, 40X65 cm. 

51 2 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 20 litros. 
52 4 UND PANELA em alumínio batido, com tampa média, capacidade para 30 litros. 

53 10 UND 
PAPEL TOALHA 2 X 1 - interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor branca.Pacote com 
2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 



54 80 UND 
PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, lacrado, 
medindo 30 m x 10 cm. 

55 24 UND PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA.02 unidades. 
56 2 UND POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, com tampa de rosquear, capacidade para 1 kg. 

57 2 UND 
POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
capacidade para 1 kg. 

58 10 UND PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 22, embalagem com 10 unds. 

59 4 UND 
REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP (registro) com a inscrição NBR 8473 em 
relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a inscrição NBR 8613  e o 
prazo de validade, com mangueira de 1,20 mt e abraçadeira própria 

60 12 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

61 6 UND 
RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 1,20 
cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

62 24 UND 
SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica com 5 
unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Registro da 
ANVISA/MS. 

63 96 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e materiais 
estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. Biodegradável. 
Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

64 60 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 unidades, com 
estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em conformidade com as NBR 9190 
e NBR 9191. 

65 30 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade 
com as NBR 9190 e NBR 9191. 

66 30 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

67 8 UND 
SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação do produto, 
prazo de validade e lacrada. 

68 12 UND 
VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de NYLON 
medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de altura. 

69 6 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 
70 12 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 

 

 

1.2.5. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – Secretaria Municipal 

de Terras e Tributos 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 96 UND 

Água sanitária, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de 
sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de 
funcionamento emitidos pelo ministério da saúde. 

2 48 UND 

Álcool etílico hidratado 70% 1 lt - para uso doméstico - com registro do responsável químico, com 
data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de rosca para 
facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 144 UND 

Álcool em gel antisséptico 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia complementar das 
mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em plástico com válvulapump, 
produto registrado na Anvisa. Aplicação: usado como complemento na higienização de mãos, 
validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

4 1 UND Bacia plástica 30 lts, com capacidade para 30 litros, resistente e atóxico. 

5 2 UND Balde de plástico 8 lts 

6 1 UND 
Bandeja -material em  plástico rígido e resistente , comprimento: 40 cm, cor: branca, largura: 30 
cm, características adicionais: sem alça e lisa 



7 1 UND 

Caixa plástica tipo organizadora 20 lts com tampa e trava  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, capacidade para 20 litros, modelo fechada, sem 
perfuração, cor variada, com tampa,  e no formato retangular, para acondicionamento de 
alimentos. 

8 1 UND 
Caixa plástica tipo organizadora50 l - material: plástico, comprimento: 58 cm, largura: 38 cm, 
altura: 33 cm, tipo: caixa organizadora, capacidade: 50 l 

9 12 UND 
Cesto para lixo 15 lts - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 
capacidade para 15 litros. 

10 2 UND Coador para café em tecido ou flanela 15x25 ( tâm. m ) 

11 12 UND 
Colher mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, características adicionais 
lisa e polida; comprimento 20 cm e espessura 3 mm 

12 4 UND 

Colher de plástica descartável confeccionada em plástico resistente na cor branca ou translúcida 
medindo de 15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de materiais estranhos, 
rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em saco plástico, 
contendo os dados de identificação, procedência e quantidade. Embalagem com 50 unidades. 

13 48 PCT 

Copo descartável em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 unds 
no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, 
a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado conforme 
praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

14 144 PCT 

Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, contendo 
100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

15 12 PCT 

Desinfetante pinho 2 l concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, para 
desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. 
Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e armazenamento, nome do 
responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo 
de usar, composição química; advertência para não reutilização da embalagem, precauções e 
conduta em caso de acidente. 

16 96 UND 

Desodorizador de ambientes, aerossol, frasco de min. 360 a400 ml, fragrância lavanda, sonhos de 
verão e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, veículos e 
propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter cfc), com certificado da Anvisa/ms, 
prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

17 36 UND 
Detergente líquido, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, 
marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

18 96 UND 
Escova para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

19 1 UND 
Escova sanitária plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico que 
acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

20 4 UND Esponja de lã de aço com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

21 36 PCT 
Esponja dupla face para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas 
com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano 
com bactericida. 

22 12 UND 
Flanela em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor 
amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínimo o 
cnpj do fabricante e a composição do tecido. 

23 6 UND Garrafa térmica, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de rosquear. 

24 3 UND Guardanapo de papel branco 20 x 23 cm com folhas simples, pacote contendo 50 unidades. 

25 36 PCT 
Inseticida aerossol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e 
mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do 
fabricante, prazo de validade e registro da Anvisa/ms. 

26 12 UND 

Limpador multiuso instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em ambientes e 
equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil. benzeno sulfonato 
de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, 
perfume e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com identificação do produto, 
prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa/ms, com no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

27 24 UND 
Limpa vidro líquido, tampa com pulverizador, frasco com 500 ml, lacrado, com dados do produto e 
do fabricante.  

28 6 UND 
Lixeira plástica 20 l -em polietileno, formato cilíndrico, com tampa basculante e pedal, capacidade 
para 20 litros. 



29 2 UND 
Máscara tipo uso descartável cx 50 un- , finalidade proteção sistema respiratório contra poeiras, 
tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor branca, 
características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

30 48 CX 

Naftalina - aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso molecular 128, 17, fórmula 
química c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de referência química cas 91-20-3. Pacote 
com 50 gr. 

31 4 PCT Pá para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

32 1 UND 
Pa coletora de lixo plástico cabo 80 cm - pá plástica com base horizontal rente ao chão, cabo longo 
demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

33 1 UND 
Pano para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overloque, 50x70. 

34 4 PCT 
Pano de copa aberto, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em overloque, 
alta absorção, 40x65 cm. 

35 6 UND 
Papel toalha 2 x 1 - interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor branca. Pacote 
com 2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 

36 4 UND 
Papel higiênico especial branco luxo, folha dupla, sem perfume, embalagem com 4 rolos, lacrado, 
medindo 30 m x 10 cm. 

37 36 PCT 
Pilha a alcalina, contendo dados do produto e registro do conama.02 unidades. 

38 120 PCT 
Pote para café em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
capacidade para 1 kg. 

39 20 PCT 
Pote para açúcar em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de rosquear, 
com capacidade para 2 kg. 

40 2 UND Rodo de plástico, com borracha dupla 40cm com cabo ânfora 

41 2 UND 
Rodo com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio com 
1,20 cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

42 4 UND 

SABÃO EM PO CAIXA DE 1ª QUALIDADE, AZUL, COM APARÊNCIA UNIFORME, ISENTOS DE 
SUJEIRAS E MATERIAIS ESTRANHOS. SOLÚVEL RAPIDAMENTE EM ÁGUA SEM FORMAR 
AGREGADOS DE DIFÍCIL DISSOLUÇÃO. BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 
PAPELÃO COM 1 KG. 

43 4 UND 
Sabonete adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 90 gramas.  

44 48 CX 
Sabonete liquido, embalagem com 250 ml, fragrância suave, com ação bactericida para higiene das 
mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante e registro da Anvisa/ms. 

45 12 UND 
Saco para lixo doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 unidades, 
com estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em conformidade com as 
nbr 9190 e nbr 9191. 

46 12 UND 
Saco para lixo doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as nbr 9190 e nbr 9191. 

47 48 UND 
Saco, material plástico transparente, tipo uso geral, capacidade 2 kg, aplicação acondicionamento 
de alimentos, largura 20 cm, espessura 7 micras, comprimento 40 cm, transmitância transparente 

48 10 PCT 
Vassoura com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de nylon 
medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 140 cm de 
altura. 

49 10 PCT Vassoura com cerdas de palha, com cabo de madeira. 

50 200 UND Vassoura com cerdas de pelo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 

51 4 UND 
Água sanitária, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de 
sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização de 
funcionamento emitidos pelo ministério da saúde. 

52 1 UND 
Álcool etílico hidratado 70% 1 lt - para uso doméstico - com registro do responsável químico, com 
data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de rosca para 
facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

53 1 UND 

Álcool em gel antisséptico 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia complementar das 
mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em plástico com válvulapump, 
produto registrado na Anvisa. Aplicação: usado como complemento na higienização de mãos, 
validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

 

1.2.6. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME 



ITEM QTD UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 90 UND 
ÁGUA SANITÁRIA - multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo 
hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro 
e autorização de funcionamento emitidos pelo MS. 

02 90 UND 
AMACIANTE DE ROUPA -aspecto físico viscoso concentrado, perfumado. Frasco contendo 2 
litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. Informação do produto, fabricante, 
data de validade e registro da ANVISA/MS. 

03 36 UND 
BACIA DE PÁSTICO – Na cor verde bandeira, 30 L. 

04 27 UND 
BACIA DE PLÁSTICO – Na cor verde bandeira, 60 L. 

05 45 UND 
BALDE - fabricado com alto padrão de qualidade, em ALUMÍNIO com alça de madeira, 
medidas: 32 cm x 36 cm x 1,20 mm. Ideal para carregar água, capacidade para 20 litros, na 
cor verde bandeira. 

06 90 UND 
BALDE DE PLÁSTICO - polipropileno, cores variadas, com alça mental, capacidade para 8 
litros, na cor verde bandeira. 
 

07 60 UND 
BANDEJA DESCARTAVEL - de papelão em alumínio prateado,medindo (43,7 x 51,2)cm, 
retangular. 
 

08 60 UND 
BANDEJA DE PLASTICO - atóxico, tamanho 40x30 cm de diâmetro 
 

09 35 PAR 
BOTAS DE BORRACHA, confeccionado em PVC, impermeável, solado antiderrapante, na cor 
verde bandeira. Tam variados. 

10 08 UND 
CAIXA DE ISOPOR – térmica capacidade para 30 L. 

11 30 UND 
CAÇAROLA - em alumínio, com alças de aço inox em braquelite, tamanho: 20 cm de 
diâmetro x 12 cm. 

12 60 PCT 

CANUDO - descartável e articulável, confeccionado em plástico atóxico, resistente, medindo 
aproximadamente 20 cm x 0,5 cm de diâmetro. Acondicionado de forma a garantir a higiene 
e integridade do produto até o uso. Na embalagem deve conter os dados de identificação, 
procedência e quantidade. Embalagem com 500 unidades.  

13 165 UND 

CERA LÍQUIDA - auto brilhante (não necessitando ser lustrado), uso indicado para 
superfícies sintecadas, granilite, paviflex, pisos vinílicos, ardósia, plurigoma, marmorite e 
similares. Fragrância de floral, acondicionado em recipiente de 750 ml, lacrada, prazo de 
validade de no mínimo seis meses a contar da data de entrega. Contendo autorização da 
ANVISA/MS. 

14 06 UND 
CESTO DE PLASTICO - polipropileno, telado, com tampa, capacidade para 100 litros. 

15 60 UND 
CESTO PARA LIXO - em plástico polipropileno, com tampa, pedal, capacidade aproximada 
de 20 litros. 

16 45 UND 
CESTO PARA LIXO - de plástico polipropileno, com tampa, capacidade para 30 litros. 

17 60 UND 
COADOR PARA CAFÉ - de pano flanela, cor branco, em embalagem lacrada. 

  18 30 UND 
COLA TUDO – cola instantânea 20g 

19 180 PCT 

COLHER DE PLÁSTICA DESCARTÁVEL - confeccionada em plástico resistente na cor 
branca ou translúcida medindo de 15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de 
materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas 
higienicamente em saco plástico, contendo os dados de identificação, procedência e 
quantidade, embalagem com 50 unidades. 

20 30 UND 
CONCHA - em alumínio, grande e funda. 
 

21 30 UND 
CONCHA - em alumínio, grande e furada. 
 

22 30 UND 
CONCHA - em alumínio, grande e rasa. 
 



23 600 PCT 

COPO DESCARTÁVEL - em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, 
contendo 100 unidades no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para 
reciclagem, acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e 
integridade do produto até se uso. 

24 300 PCT 

COPO DESCARTÁVEL - em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 300 ml, 
contendo 100 unidades no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para 
reciclagem, acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e 
integridade do produto até se uso. 

25 300 PCT 

COPO DESCARTÁVEL - para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 
ml, contendo 100 unidades no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para 
reciclagem, acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e 
integridade do produto até se uso. 

26 30 UND 
COLÔNIAL INFANTIL, fragrância suave, embalagem com 200 ml. embalagem com 
identificação do produto, fabricante e registro da ANVISA/MS. 

27 90 UND 
CONDICIONADOR INFANTIL, embalagem de plástico resistente de 350 ml, embalagem com 
identificação do produto, fabricante e registro da ANVISA/MS. 

  28 140 UND 

CREME DENTAL INFANTIL - acondicionado em tubo plástico flexível com 90 gramas. Tubo 
deve conter dados do produto, data de validade e registro da ANVISA/MS. 

29 60 UND 
CREME PARA PENTEAR, embalagem de plástico de 480 ml. embalagem com identificação 
do produto, fabricante e registro da ANVISA/MS. 

30 300 UND 

DESINFETANTE - pinho 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou 
lavanda, para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou 
materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e 
armazenamento, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no 
Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química; advertência para não 
reutilização da embalagem, precauções e conduta em caso de acidente. 

31 240 UND 

DETERGENTE LÍQUIDO - biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e 
clean, embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo 
identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

32 30 UND 
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - base em plástico com cerdas em nylon, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

33 24 UND 

ESCOVA SANITÁRIA - plástico tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato 
anatômico que acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

34 30 UND 

ESCOVA PARA PENTEAR INFANTIL, com base de almofada e cerdas de nylon com pontas 
protetoras. Cores sortidas. 

35 300 UND 
ESCOVA DE DENTE INFANTIL, cerdas macias, limpa língua cores e modelos sortidos. 

36 60 UND 

ESCOVA PARA LAVAR UNHAS - com cerdas macia em nylon, cabo de base plástica 
resistente e alça dupla para encaixe perfeito dos dedos. 

37 15 UND 
ESMERIL - pedra para amolar facas. 
 

38 15 UND 
ESPANADOR DE PENA - tamanho grande 60 cm 
 

39 120  PCT 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço 
carbono. 

40 180 UND 

ESPONJA DUPLA FACE - para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras 
sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à 
espuma de poliuretano com bactericida. 

41 180 UND ESPONJA PARA BANHO – espuma e macia. 

42 60 UND 
FACA DE COZINHA - em aço inox, com lâmina de 28 cm, cabo em polipropileno de 12 cm 
para uso geral. 



43 60 UND 
FACA DE COZINHA - em aço inox, com lâmina de 22 cm, cabo em polipropileno para uso 
geral. 

44 36 PCT 
FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho P, pacote com 28 unidades 

45 15 PCT 
FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho M, pacote com 90 

46 15 PCT 
FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho G, pacote com 80 

47 30 PCT 
FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho XG, pacote com 42 

48 150 UND 

FILME DE PVC - transparente, atóxico, com largura de 45 cm. A embalagem deverá estar 
lacrada, de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso, conter os dados de 
identificação, procedência e quantidade. 

49 150 UND 
FIO DENTAL – sem sabor 100 mts. 
 

50 60 UND 

FLANELA - em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e 
durável, na cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada 
informando no mínimo o CNPJ do fabricante e a composição do tecido. 

51 30 UND 
FORMA RETANGULAR – em alumínio 42X32 CMT 
 

52 90 PCT 
GARFO DESCARTÁVEL – em plástico pct com 50 unidades. 
 

53 15 UND 
GARRAFA TERMICA - com capacidade para 1,8 L para café, completa, com tampa de 
rosquear. 

54 15 UND 
GARRAFA TERMICA - com capacidade para 750 ml, para café, completa, com tampa de 
rosquear. 

55 30 UND GARRAFA TERMICA - com capacidade para 5 litros. 

56 150 PCT 
GUARDANAPO DE PAPEL - branco 20 x 23 cm com folhas simples, pacote contendo 50 
unidades. 

57 150 UND 

INSETICIDA AEROSOL - mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, 
moscas e mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do 
produto, do fabricante, prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

58 60 UND 
ISQUEIRO - acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, 
qualidade e segurança. Colorido. 

59 15 UND 
JARRA DE PLÁSTICO - resistente, atóxico, com capacidade para 1,5 litros. 

60 15 UND 
JARRA DE PLÁSTCO - resistente, atóxico, com capacidade para 2 litros. 

61 30 UND 
JARRA DE PLÁSTICO resistente, atóxico, com capacidade para 4 litros. 

62 90 UND 

LIMPA ALUMINIO - a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico 
contendo 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

63 60 UND 

LIMPADOR MULTIUSO–instantâneo ideal para remover gordura, poeira e manchas em 
ambientes e equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, 
éter glicólico, álcool, perfume e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo 
com identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com 
no mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

64 60 UND 

LIMPA INOX - para dar brilho em uma única operação, não deixar película de gordura, fazer 
limpeza superficial em aço inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, dados 
do fabricante, do produto, prazo de validade e registro na ANVISA/MS. 

65 15 UND 
LIMPA PISO - composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para 
limpeza de restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos, frasco com 5 litros. 

66 75 UND 
LIMPA VIDRO– líquido, tampa com pulverizador, frasco com 500 ml, lacrado, com dados do 
produto e do fabricante.  



67 09 UND 
LIXEIRA PLÁSTICA – para copo descartável de 200 ml 

68 09 UND 
LIXEIRA PLÁSTICA – com tampa capacidade para 50 L 

69 30 UND 

LUSTRA MÓVEIS - brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizantes, espessante, tensoativos não-iônicos, conservantes, solvente alifático, 
fragrância de lavanda, jasmin e floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, 
identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com 
tampa flip-top. 

70 60 PCT 

LUVA DE BORRACHA - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com 
certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, 
contendo um par e toda identificação do produto. Tamanho G e na cor verde bandeira. 

71 60 PCT 

LUVA DE BORRACHA - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com 
certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, 
contendo um par e toda identificação do produto. Tamanho M e na cor verde bandeira. 

72 30 PCT 

LUVA DE BORRACHA - para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com 
certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, 
contendo um par e toda identificação do produto. Tamanho P e na cor verde bandeira. 

73 18 UND 
PÁ PARA LIXO - com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 

74 36 UND 
PÁ PARA LIXO - de plástico polipropileno, bandeja com medida aproximada de 280 x 21 x 
50 cm e cabo longo. 

75 60 PCT 
PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação. 

76 90 CX 
PALITO DENTAL - confeccionado em madeira, contendo 100 unidades na caixa. Lacrado. 

77    18 UND 
PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa grande, capacidade para 50 litros. 

78 09 UND 
PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa pequena, capacidade para 8 litros. 

79 09 UND 
PANELA DE PRESSÃO - em alumínio, com capacidade para 10 litros. 

80 18  UND 
PANELA DE PRESSÃO - em alumínio, com capacidade para 20 litros. 

81 90 UND 
PANO DE CHÃO - 100% algodão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 
alta absorção, 50X70 cm. 

82 90 UND 

PANO DE COPA ABERTO - 100% algodão, sem estampa, alvejado, borda com acabamento 
em overlock, alta absorção, 40X65 cm. 

83 60 UND 

PAPEL ALUMINIO - contendo 7,5 m X 45 cm, dados do produto e do fabricante. 
Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do 
produto até se uso.  

84 300 PCT 

PAPEL HIGIENICO - especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 
rolos, lacrado, medindo 30 m x 10 cm. 

85 90 PCT 

PAPEL TOALHA - interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor branca. 
Pacote com 2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 

86 15 UND 

PEDRA SANITÁRIA 25G - para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, 
fragrância agradável, caixa com 01 (um) suporte e 01 (um) refil. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com dados do produto, responsável técnico, data de 
fabricação, prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

87 30 UND 
PENTE PARA PENTEAR INFANTIL, em plástico resistente aproximadamente com 0,15 cm, 
cores sortidos. 



88 21 UND 
POTE DE VIDRO – transparente com tampa e capacidade para 2 L. 

89 30 UND 
POTE PLÁSTICO – para mantimento 2 KG 

90 60 PCT 
PRATO DESCARTÁVEL - de papelão, tamanho n 22, embalagem com 10 unidades. 

91 60 PCT 
PRATO DESCARTÁVEL - de plástico, atóxico, tamanho n 22, embalagem com 10 unidades. 

92 60 PCT 
PRATO DESCARTÁVEL - de plástico, atóxico, tamanho n 18, embalagem com 10 unidades. 

93 60 PCT 
PRENDEDOR - para roupas de plástico resistente, embalagem com 12 unidades. 

94 30 UND 
RABEIRA DE ALUMÍNIO - reforçado, com cabo em braqueliteantitérmico, capacidade para 
2 litros. 

95 21 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira 
plastificado. 

96 45 UND 

REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA - regulador de pressão de gás GLP (registro) 
com a inscrição NBR 8473 em relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela, 
onde aparece a inscrição NBR 8613 e o prazo de validade. 

97 60 UND 
RODO - com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de 
alumínio com 1,20 cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 

98 60 UND 
RODO DE PLÁSTICO 40 CMT - com espuma e largura de 40 cm, e encabado com madeira de 
1,20 m de comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

99 60 UND 
RODO DE MADEIRA 60 CMT – com espuma e largura de 60 cm, encabado com madeira de 
1,20 m de comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

100 102 PCT 

SABÃO EM BARRA - multiuso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica 
com 5 unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e 
validade. Registro da ANVISA/MS. 

101 150 UND 
SABÃO EM PO CAIXA - de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e 
materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil 
dissolução. Biodegradável. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1000g. 

102 120 UND 

SABÃO EM PO CAIXA - de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e 
materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil 
dissolução. Biodegradável, com registro na ANVISA. Embalagem plástica ou caixa de papelão 
com 500g. 

103 450 UND 
SABONETE INFANTIL - sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 
90 g. 

104 450 UND 

SABONETE LIQUIDO INFANTIL - embalagem com 200 ml, fragrância suave, com ação 
bactericida para higiene das mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante e 
registro da ANVISA/MS. 

105 60 PCT 
SACO PARA CACHORRO QUENTE – pct com 100 und 
 

106 8 PCT 

SACO PARA LIXO 200 LTS - doméstico em polietileno, com capacidade de 200 litros, com 
100 und unidades, com estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo 
líquido, suspender 8 kg sem rasgar. Com espessura mínima de 3 micra, em conformidade 
com as NBR 9190 e NBR 9191. 

107 150 PCT 

SACO PARA LIXO 100 LTS - doméstico em polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 
unidades, com estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, 
suspender 8 kg sem rasgar. Com espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as 
NBR 9190 e NBR 9191. 

108 135 PCT 

SACO PARA LIXO 15 LTS  - doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, 
contendo 20 unidades, com estanqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo 
líquido, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 
 

109 150 PCT 

SACO PARA LIXO 30 LTS - doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando 
peso de 6 kg, confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda 
estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 



110 150 PCT 

SACO PARA LIXO 50 LTS - doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado 
em polietileno impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as 
NBR 9190 e NBR 9191. 

111 24 PCT SACO PLÁSTICO - transparente, com capacidade para 20 kg PCT com 100 UND. 

112 90 PCT 
SACOLA PLÁSTICA–pacote contendo 100 unidades, dimensões: 25 x 35 cm. 

113 240 UND SHAMPOO INFANTIL - para cabelo, embalagem contendo 350 ml. 

114 90 UND 

SODA CAÚSTICA - com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação 
do produto, prazo de validade e lacrada. 

115 09 UND 
SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL - 200 ml, de plástico e inox. 

116 15 UND 
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - fabricado em aço cromado, material resistente a 
corrosão, durável e altamente qualificado. 

117 18 UND 

TÁBUA PARA CORTAR CARNE - em polietileno, na cor branca, com bordas arredondadas. 
Dimensão: 60 x 50 cm, para cozinha industrial. 

118 45 UND 
TAMBOR DE PLÁSTICO - polietileno, com tampa, capacidade para 50 litros. 

119 45 UND 

TAPETE ANTIDERRAPANTE - composição superior 100% poliéster, enchimento 100% 
poliuretano e base 100% neoprene antiderrapante. Medindo 80 x 40 cm. 

120 180 UND 
TOALHA DE BANHO - cor branca, 100% de algodão. Tamanho 70 x 1,40 cm. 

121 90 UND 
TOALHA DE ROSTO - cor branca, 100% de algodão. Tamanho 70 x 45 cm. 

122 18 UND 
TOALHA DE MESA – tecido 2,00 x 1,40 

123 30 UND 
VASSOURA DE NYLON - com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, 
rosqueada e cerdas de NYLON medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de 
largura. Cabo em madeira com 140 cm de altura. 

124 45 UND VASSOURA DE PALHA - com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 

125 45 UND 
VASSOURA DE PÊLO - com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira 
plastificado. 

126 12 UND 
VASSOURA DE VASCULHAR – cabo longo 

127 48 UND XICARASPARA CAFÉ - de vidro, com capacidade para 50 ml. 

128 48 UND XICARAS PARA CHÁ - de vidro, com capacidade para 200 ml. 

 

1.2.7. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1 60 UND ABSORVENTE HIGIÊNICO, pacote contendo 08 unidades embalados uma a uma, de uso higiene 
pessoal, composto de polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio, polietileno, copolímero 
etileno, isopreno, estireno, cobertura extra macia, protetor impermeável e faixa antiaderente 
fino com abas, para fluxo de 100%de absorção, pequeno/médio. 

2 1800 UND ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito 
de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização 
de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde. 

3 1000 UND ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável 
químico, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e 
de rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

4 400 UND ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% - graduação: 70 graus, indicado para antissepsia 
complementar das mãos, embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco em 



plástico com válvulapump, produto registrado na anvisa. aplicação: usado como complemento 
na higienização de mãos, validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 12 meses. 

5 420 UND AMACIANTE DE ROUPA aspecto físico viscoso concentrado, perfumado. Frasco contendo 2 
litros, com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. Informação do produto, fabricante, data 
de validade e registro da ANVISA/MS. 

6 170 UND ANIL LÍQUIDO, identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade, com frasco de 
200 ml. 

7 200 UND APARELHO DE BARBEAR, contendo duas laminas paralelas descartáveis, em material de aço 
inoxe cabo de plástico anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante, embalagem 
apropriada. 

8 20 UND ASSADEIRA, DE ALUMINIO, MEDINDO NO MINIMO (40,0 X 27,0) CM - Com Capacidade Minima 
Para (6,0L), Altura Minima De (6,0Cm), Com Espessura Minima De (2Mm), Com Alca, Sem 
Tampa 

9 300 UND AVENTAL EM NAPATAM 1,40X0,70 CM- impermeável,  resistente, tipo açougueiro, possui 
tirantes para amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo 
material afixados ao avental por costura simples. 

10 300 UND AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho M, possuir tirantes para amarril e 
ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao 
avental por costura simples, na cor branco. 

11 150 UND BACIA PLASTICA ondulata, com capacidade para 35 litros, resistente e atóxico. 
12 160 UND BACIA DE ALUMÍNIO - Bacia simples de alumínio; 60 cmt de diâmetro, feita 100% em alumínio, 

resistente e não enferruja; Bacia multiuso, para uma enorme variedade de finalidades.  
13 60 UND BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), polipropileno com alça de metal e 

capacidade para 12 litros, características adicionais reforço no fundo e borda 
14 300 UND BATERIA ALCALINA - 9V – Cartela com uma unidade Especificação técnica: • Não recarregável; 

• Livre de mercúrio e cádmio, • No mínimo 600 MNH. • Acondicionada em embalagem com 01 
(uma) unidade. • Garantia contra defeito de fabricação e Validade mínima de 24 meses 

15 180 UND BANDEJA DESCARTAVEL - de papelao em aluminioprateado,medindo (43,7 x 51,2)cm, 
retangular. 

16 80 UND BANDEJA -material em  plástico rígido e resistente , comprimento: 40 cm, cor: branca, largura: 
30 cm, características adicionais: sem alça e lisa 

17 90 PR BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco,  cano longo com forro em 100% de 
malha poliéster, solado em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e antiderrapante, estrias 
horizontais no cano que facilitam o calço, tamanhos variados 

18 10 UND BATEDOR (FOUET) MANUAL - batedor manual, material aço inoxidável, tipo flexível, tamanho 
30 cm,aplicação cozinha, formato pêra 

19 90 UND CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 36 LTS COM TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte 
de armazenamento, em polipropileno injetado, medindo 21 x 40 x 60 cm (a x p x l); capacidade 
para 36 litros, modelo fechada, sem perfuração, cor variada, com tampa,  e no formato 
retangular, para acondicionamento de alimentos. 

20 40 UND CAIXA PLÁSTICA - Material: Plástico, Comprimento: 58 CM, Largura: 38 CM, Altura: 33 CM, Tipo: 
Caixa Organizadora, Capacidade: 50 L 

21 10 UND CAIXA PLASTICA VAZADA EMPILHÁVEL - de transporte e armazenamento, em polipropileno 
rigido, medindo externa 31x36x55cm (axlxc) e internas 30x33x52,5cm (axlxc), modelo vazada, 
com vao pegador lateral (alca) , sem tampa, no formato retangular 

22 50 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 12 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 340 
MM, LARGURA 230 MM, ALTURA 305 MM, ESPESSURA 23 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM TAMPA E ALÇA RESISTENTE 

23 20 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 
440 MM, LARGURA 245 MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA RESISTENTE 

24 50 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR -CAPACIDADE 50 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 
620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 MM, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA RESISTENTEE  COM RALO NA LATERAL. 

25 40 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 60 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 743 
MM, LARGURA 560 MM, ALTURA 280 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM TAMPA RESISTENTE, ALÇAS  E COM RALO NA LATERAL. 

26 20 UND CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , CAPACIDADE 80 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 
743 MM, LARGURA 560 MM, ALTURA 395 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA, ALÇAS RESISTENTES E RALO NA LATERAL. 

27 110 PCT CANUDO descartável e articulável, confeccionado em plástico atóxico, resistente, medindo 
aproximadamente 20 cm x 0,5 cm de diâmetro. Acondicionado de forma a garantir a higiene e 
integridade do produto até o uso. Na embalagem deve conter os dados de identificação, 
procedência e quantidade. Embalagem com 100 unidades.  

28 310 UND CESTO DE PLASTICO 100 LTS -  polipropileno, com tampa E SEM FUROS, capacidade para 100 



litros. 
29 190 UND CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 

capacidade para 15 litros. 
30 20 UND CERA LÍQUIDA auto brilhante (não necessitando ser lustrado), uso indicado para superfícies 

sintecadas, granilite, paviflex, pisos vinílicos, ardósia, plurigoma, marmorite e similares. 
Fragrância de floral, acondicionado em recipiente de 750 ml, lacrada, prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Contendo autorização da ANVISA/MS. 

31 140 PR CHINELO DE DEDO TRADICIONAL DE BORRACHA - de 1ª qualidade. tira em borracha. solado 
em borracha.peso aproximado:125 g. solado e tira da mesma cor. Emborracha natural, também 
conhecida como látex, e o etil vinil acetato (EVA), numeração e cor a definir no pedido de 
compra. 

32 180 UND COADOR PARA CAFÉ: GRANDE, estrutura em metal com cabo madeira, confeccionado em pano 
(flanela), com medidas aproximadas de 21 diâmetros x 35 cm altura, com aba e cordão. 

33 300 UND COADOR PARA CAFE COM DIAMETRO DE 12X17 CM EM FLANELA -100% algodão com cabo de 
madeira e arame galvanizado (não enferruja), 12 cm de diâmetro e 17 de profundidade.  

34 16 UND COLHER DE PAU/BAMBU MED35 CM – Feito em bambu de alta qualidade, garante mais 
resistência e praticidade na hora de preparar seus alimentos. Características o material é 100% 
natural, não contém verniz ou produtos químicos. 

35 350 UND COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 3 MM 

36 220 UND COLHER DE SERVIR ALIMENTO, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE 
COMPRIMENTO  

37 440 UND COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs: Para merenda 
escolar 

38 640 UND COLHER DE PLÁSTICA DESCARTÁVEL confeccionada em plástico resistente na cor branca ou 
translúcida medindo de 15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de materiais 
estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em saco 
plástico, contendo os dados de identificação, procedência e quantidade. embalagem com 50 
unidades. 

39 30 UND CONCHA EMALUMÍNIO GRANDE E FUNDA - material cabo alumínio, comprimento cabo 50 cm, 
características adicionais, curva na ponta do cabo. 

40 160 UND CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO FURADA - escumadeira de alumninio, cabo aprox. de 48 cmt, 
com cabo em aluminio. 

41 50 UND CONCHA em alumínio, grande e rasa. 
42 50 UND COLONIA PARA BEBÊ APROX. 180ML - Fragrância suave, sem álcool etilico e corantes, 

hipoalergênico e testado termatologicamente, com identificação do produto e fabricante. 
43 40 UND CONDICIONADOR PARA CABELO ADULTO 350 ML- condicionador para cabelo adulto. 

acondicionado em embalagem com mínimo 350 ml.  
44 48 UND CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL 350 ML- condicionador para cabelo infantil,  

acondicionado em embalagem com mínimo 350 ml.  
45 150 UND COPO em alumínio, com capacidade para 200 ml, sem asa. 
46 430 UND COPO PLÁSTICO em polipropileno atóxico e resistente com capacidade mínima para 250 ml, 

próprio para merenda escolar. 
47 260 UND COPO de vidro, com capacidade para 300 ml. 
48 1240 PCT COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 

100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca 
do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do 
produto até se uso. 

49 1300 PCT COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, 
contendo 100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do 
produto até se uso. 

50 100 UND CREME DENTAL ADULTO acondicionado em tubo plástico flexível com 90 gramas. Tubo deve 
conter dados do produto, data de validade e registro da ANVISA/MS. 

51 450 UND CUIA DE PLÁSTICO em polipropileno resistente, próprio para merenda escolar. Capac. Minimo 
de 350 ml 

52 1610 UND DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou 
lavanda, para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou 
materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e 
armazenamento, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério 
da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química; advertência para não reutilização da 
embalagem, precauções e conduta em caso de acidente. 

53 130 UND DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON 50 ML - frasco contendo 150 ml, 



antitranspirante e antibacteriano com álcool, unisex, fragrâncias diversas, aplicação para axilas. 
54 410 UND DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de min. 360 a400 ml, fragrância lavanda, 

sonhos de verão e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, 
veículos e propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter CFC), Com certificado 
da ANVISA/MS, prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

55 930 UND DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, 
marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

56 10 UND ESCORREDOR PARA ALIMENTOS TAM M - ESCORREDOR PLASTICO REDONDO PARA 
ALIMENTOS EM MATERIAL ATÓXICO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO DIMENSÕES 30CM DE 
DIAMETRO  

57 110 UND ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

58 180 UND ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico 
que acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

59 20 UND ESCOVA PARA LAVAR UNHAS com cerdas macias em nylon, cabo de base plástica resistente e 
alça dupla para encaixe perfeito dos dedos. 

60 140 UND ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, com cabo de madeira, tamanho 
aproximado 45cm. 

61 300 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 
62 570 UND ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, 

unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de 
poliuretano com bactericida. 

63 50 UND FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 25 cm, cabo em polipropileno de 12 cm para 
uso geral. 

64 150 UND FACA de cozinha em aço inox 8 " - com lâmina de MIN. 22 cm, cabo em polipropileno para uso 
geral. 

65 240 UND FACA de mesa em aço inox altamente durável, medindo 21,3 cm. 
66 90 UND FIO DENTAL SEM SABOR 100 MT 
67 340 UND FILME DE PVC, transparente, atóxico, com largura de 40cm. A embalagem deverá está lacrada, 

de forma a garantir a higiene e integridade do produto até o uso, conter os dados de 
identificação, procedência e quantidade. 

68 220 UND FORMA GRANDE em alumínio, para bolo, tam 42X32X5CMT 
69 620 UND FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na 

cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no 
mínino o CNPJ do fabricante e a composição do tecido. 

70 24 PCT FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKES - forminhas de papel descartáveis de cores variadas 
para acondicionar cupcakes. embalagem com 30 unidades. 

71 24 PCT FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCINHOS - forminhas de papel descartáveis de cores variadas 
para acondicionar docinhos e salgadinhos. Embalagem com 100 unidades. 

72 300 PCT FRALDAS DESCARTAVEIS INF P, de Celulose, polímero superabsorvente, 
polipropileno,polietileno, elásticos, adesivos, Aloe vera e vitamina E, embalagem contendo 09 
unidades. 

73 300 PCT FRALDA DESCARTAVEL - Fralda descartável infantil M pct c/ 8 unid. Composição: Gel 
absorvente, filtros de celulose e polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios de 
látex natural. Deverá possuir formato anatômico desenhado de modo a proporcionar melhor 
ajuste da fralda ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis na região das 
pernas, permitindo melhor adaptação e impedindo vazamentos. Contendo dados como: marca 
comercial, quantitativo, composição, tamanho, validade e identificação do produtor 

74 300 PCT FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL BASICA COM SUPER GEL E COM BARREIRAS 
IMPERMEAVEIS - PACOTE COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES - TAMANHO G, COM BARREIRA DE 
CONTENÇÃO / ABSORVENTE 

75 300 PCT FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL BASICA COM SUPER GEL E COM BARREIRAS 
IMPERMEAVEIS - PACOTE COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES - TAMANHO GG, COM BARREIRA DE 
CONTENÇÃO / ABSORVENTE 

76 300 PCT Fralda descartável Infantil, tamanho XXG PCT 20 UND - tipo gel ultra absorvente, com barreiras 
lateral antevazamento, prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel polímero 
super absorvente, elásticos, filme de polietileno, fibras de polipropileno e adesivo 
termoplástico, embalada em pacote com 20 unidades. Na embalagem deverão estar impressos 
todos os dados do fabricante, lote e validade. 

77 300 PCT FRALDA DESCART. GERIATRICA M – Fralda geriátrica tamanho M, pacote com no mínimo 08 
unidades, capaz de abranger pacientes entre 40 e 70 kg com cintura entre 80 e 115 cm, com 
tecnologia antiodor, com indicador de troca, unissex, capaz de suportar incontinência intensa, 
rapidez para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, proporcionar no mínimo 10 
horas de proteção total. Descartável. 



78 300 PCT FRALDA DESCART. GERIATRICA G– Fralda geriátrica tamanho G, pacote com no mínimo 07 
unidades, capaz de abranger pacientes entre 70 e 90 kg com cintura entre 115 e 150 cm, com 
tecnologia antiodor, com indicador de troca, unissex, capaz de suportar incontinência intensa, 
rapidez para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, proporcionar no mínimo 10 
horas de proteção total. Descartável 

79 300 PCT FRALDA DESCART. GERIATRICA GG – Fralda geriátrica tamanho G, pacote com no mínimo 07 
unidades, capaz de abranger pacientes entre 90 kg com cintura entre 120 e 165 cm, com 
tecnologia antiodor, com indicador de troca, unissex, capaz de suportar incontinência intensa, 
rapidez para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, proporcionar no mínimo 10 
horas de proteção total. Descartável 

80 300 PCT FRALDA DESCART. GERIATRICA EG– Fralda geriátrica tamanho EG, pacote com no mínimo 07 
unidades, capaz de abranger pacientes acima de 90 kg com cintura entre 120 e 165 cm, com 
tecnologia antiodor, com indicador de troca, unissex, capaz de suportar incontinência intensa, 
rapidez para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, proporcionar no mínimo 10 
horas de proteção total. Descartável 

81 420 UND GARFO DE MESA, em aço em inox altamente durável, espessura de 1,5 mm. 
82 400 PCT GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PCT 50 UND MED. 16 CMT 
83 38 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de 

rosquear. 
84 140 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1000 ml, para café, completa, com tampa de 

rosquear. 
85 140 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 
86 440 PCT GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 x 23 cm com folhas simples, pacote contendo 50 

unidades. 
87 96 UND HASTE flexível com pontas de algodão, higiênico e anti-germes. Contendo 75 unidades. 
88 200 UND ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, 

qualidade e segurança. Colorido. 
89 1280 UND INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas 

e mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do 
fabricante, prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

90 60 UND JARRA EM PLÁSTICO 2 LTS 
91 30 UND JARRA EM VIDRO 2 LITROS 
92 24 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 2.700  

litros. 
93 50 UND LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - térmico, capacidade para 5 litros. 
94 600 UND LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco de plástico contendo 500 

ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

95 740 UND LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em 
ambientes e equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, 
éter glicólico, álcool, perfume e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com 
identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no 
mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

96 44 UND LIMPA INOX para dar brilho em uma única operação, não deixar película de gordura, fazer 
limpeza superficial em aço inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, dados do 
fabricante, do produto, prazo de validade e registro na ANVISA/MS. 

97 200 UND LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para 
limpeza de restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com1 litros. 

98 180 UND LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, sulfônico e fluorídrico, indicado para 
limpeza de restos de cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

99 560 UND LIMPA vidro líquido, tampa com pulverizador, frasco com 500 ml, lacrado, com dados do 
produto e do fabricante.  

100 160   LIXEIRA PLÁSTICA 20 L -  em polietileno, formato cilindrico, com tampa basculante e pedal, 
capacidade para 20 litros. 

101 204 UND LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizantes, espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância 
de lavanda, jasmim e floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, 
prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

102 216 PAR LUVA DE BORRACHA para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P. 

103 410 PAR LUVA DE BORRACHA para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 



aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho M. 

104 588 PAR LUVA DE BORRACHA para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho G. 

105 240 PAR LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO , para uso doméstico, confeccionada em látex natural com 
forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P/M/G. 

106 948 UND MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade proteção sistema respiratório 
contra poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor 
branca, características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

107 10 UND MAÇARICO DE COZINHA  
108 140 UND NAFTALINA - aspecto físico esferas brancas, de odor característico, peso molecular 128, 17, 

fórmula química c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de referência química cas 91-
20-3. pacote com 50 gr. 

109 110 UND PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm em madeira. 
110 110 UND PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao chão, 

cabo longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 
111 324 UND PALHA de aço inoxidável n 1, embalagem lacrada e perfeito estado de conservação, pacote com 

01 unidade de 25g. 
112 198 UND PALITO DENTAL confeccionado em madeira, contendo 100 unidades na caixa. Lacrado. 
113 380 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 
114 320 UND PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, alvejado, borda com acabamento em 

overlock, alta absorção, 40X65 cm. 
115 22 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 10 litros. 
116 24 UND PANELA em alumínio batido, com tampa grande, capacidade para 50 litros. 
117 50 UND PANELA em alumínio batido, com tampa média, capacidade para 30 litros. 
118 30 UND PANELA em alumínio batido, com tampa pequena, capacidade para 6 litros. 
119 70 UND PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 20 litros. 
120 192 UND PAPEL ALUMINIO, contendo 7,5 m X 45 cm, dados do produto e do fabricante. Acondicionado 

conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso.  
121 160 UND PAPEL MANTEIGA, contendo 7,5 m x 30 cm, com identificação do produto e marca do 

fabricante. 
122 396 UND PAPEL TOALHA 2 X 1 - interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor 

branca.Pacote com 2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 
123 1740 UND PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, 

lacrado, medindo 30 m x 10 cm. 
124 168 UND PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 x 21 CMT PCT 1000 UM –material 100% celulose virgem, tipo 

folha 2 dobras, comprimento 20 cm, largura 21 cm, cor branca, características adicionais 
interfolhada 

125 164 UND PALITO material madeira, formato chato (tipo palito picolé), embalagem com 100 unds. 
126 162 UND PALITO material madeira, formato roliço, comprimento de 23 cm, aplicação espetinho carne 

para churrasco. Embalagem com 100 unidades. 
127 40 UND PENEIRA DE PLÁSTICO em malha fina (poliéster), cabo resistente, com gancho para apoio, com 

medida de aproximidade 15 cm de diâmetro. 
128 380 UND PEDRA SANITÁRIA COM 25G, para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, 

fragrância agradável, com HASTE OU SUPORTE. Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com dados do produto, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e 
registro da ANVISA. 

129 30 UND PENTE DE CABELO - material plástico, modelo com cabo, dentes grossos, tipo dentes separados, 
finalidade alisar fios, dimensões 20 cm 

130 90 UND PILHA AA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 02 unidades. 
131 260 UND PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro do CONAMA.02 unidades. 
132 24 UND PILHA GRANDE COMUM, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 
133 198 UND PILHA MEDIA COMUM, contendo dados do produto e registro do CONAMA. 
134 162 UND POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, com tampa de rosquear, capacidade 

para 1 kg. 
135 170 UND POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de 

rosquear, capacidade para 1 kg. 
136 190 UND POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de 

rosquear, com capacidade para 2 kg. 
137 10 UND POTE PLASTICO C/ TAMPA 250 ML - potes plásticos redondos transparentescom tampa, capac. 



Para 250 ml. 
138 100 UND PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta resistência a impacto e calor. 
139 474 UND PRATO de plástico em polipropileno, na cor azul, próprio para merenda escolar. 
140 604 UND PRATO de vidro para refeição, nas dimensões 22,5 cm x 2 cm. 
141 418 UND PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 18, embalagem com 10 unds. 
142 286 UND PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 22, embalagem com 10 unds. 
143 72 UND PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO- Pegador próprio para prender roupas para secagem, de 

material resistente e atóxico. Pacote com 12 unidades. 
144 314 UND PRENDEDOR PARA ROUPAS DE MADEIRA-resistente, embalagem com 12 unds. 
145 60 UND RABEIRA de alumínio reforçado, com cabo em braqueliteanti-térmico, capacidade para 2 litros. 
146 30 UND RALADOR - possui 4 faces, aço 18/0, onde poderão ser feitos diversos tipos de alimentos. Alças 

em plástico para proporcionar firmeza durante a utilização do produto, dimensões aproximadas 
do produto (LxAxC): 10,5 x 0,8 x 23cm. 

147 210 UND RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira 
plastificado, 22 dentes 

148 40 UND RASTELO TIPO VASSOURA 16 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira 
plastificado, 16 dentes 

149 80 UND REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP (registro) com a inscrição NBR 8473 
em relevo e mangueira correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a inscrição NBR 
8613  e o prazo de validade, com mangueira de 1,20 mt e abraçadeira própria 

150 168 UND RODO de madeira,espuma com largura de 40 cm, e encabado com madeira de 1,20 m de 
comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

151 242 UND RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de 
comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

152 218 UND RODO DE PLASTICO, com Borracha Dupla 40cm com Cabo Ânfora 
153 196 UND RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha natural dupla, cabo de alumínio 

com 1,20 cm, sem rosca, com rebite de alumínio maciço. 
154 540 UND SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para limpeza em geral. Embalagem plástica 

com 5 unidades de 200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de fabricação e validade. 
Registro da ANVISA/MS. 

155 1166 UND SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e 
materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. 
Biodegradável. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

156 480 UND SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e 
materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. 
Biodegradável, com registro na ANVISA. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 500g. 

157 120 UND SABONETE INFANTIL 90 G - Especificação: sabonete infantil, neutro, 90 g, dermatologicamente 
testado e hipoalérgico, embalado individualmente, embalagem com dados de identificação do 
produto (composição, peso e validade) e marca do fabricante 

158 276 UND SABONETE adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. Embalagem com 1 unidade de 90 
gramas.  

159 236 UND SABONETE LIQUIDO, embalagem com 250 ml, fragrância suave, com ação bactericida para 
higiene das mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante e registro da 
ANVISA/MS. 

160 756 UND SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 
unidades, com estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

161 836 UND SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

162 926 UND SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 unidades, confeccionado em polietileno 
impermeável, resistente com solda funda estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 
9191. 

163 792 UND SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 unidades, com 
estaque idade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg sem 
rasgar. Com espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

164 302 UND SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade 200 litros/40 Kg, cor preta, largura 90 cm, altura 115 
cm, espessura 8 micras. Tipo super resistente. Pacote com 100 (cem) unidades. 

165 346 PCT SACO PARA GELADINHA 24 X 4 -de plástico resistente esterilizado pronto para uso, cor 
transparente, pct contendo 100  unds. 

166 334 PCT SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/ 100 UND 
167 360 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO GERAL, CAPACIDADE 2 KG, 

APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 7 MICRA, 
COMPRIMENTO 40 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE 



168 352 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG, APLICAÇÃO 
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM, COM 100 UND 

169 370 PCT SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO 
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA 
PICOTADA,ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM 

170 400 PCT SACOLA PLÁSTICA, pct contendo 100 unds, dimensões: 25 x 35 cm. 
171 10 PCT SACO DE PAPEL PARA PIPOCA C/ 50 UND 
172 98 UND SHAMPOO para todo tipo de cabelo, embalagem contendo 350 ml. 
173 160 UND SHAMPOO para cabelo infantil, embalagem contendo 350 ml. 
174 290 UND SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 1000g, contendo a identificação do 

produto, prazo de validade e lacrada. 
175 24 UND TAPETE DE TECIDO - TAPETE DE TECIDO DE ALGODÃO TRANÇADO PARA SOLEIRA DE PORTA 

MEDINDO 40X70CM  
176 124 UND TOALHA DE BANHO adulto, material composto de 100% em algodão, medindo 

aproximadamente 70cm x 1,40cm, em cores variadas. 
177 40 UND TÁBUA para cortar carnes, em polietileno, na cor branca, com bordas arredondadas. Dimensão: 

50 x 30 cm, para cozinha industrial. 
178 302 PCT TOUCASANFONADA DESCARTÁVEL EM TNT PCT 100 X 1 
179 236 UND VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de 

NYLON medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 
140 cm de altura. 

180 178 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 
181 246 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 
182 80 UND VASSOURA para vasculhar com cerdas de palha, cabo de madeira. 

 
 
1.2.8. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

ITEM QUANT UND DESCRICAO DO PRODUTO 

1 70 UND 

ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito 
de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e autorização 
de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde. 

2 80 UND 
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso doméstico - com registro do responsável 
químico, com data de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com tampa lacrada e de 
rosca para facilitar o manuseio. Frasco plástico de 1000 ml. 

3 8 UND 

AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho 1,10 cm x 51 cm, possuir tirantes 
para amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo material 
afixados ao avental por costura simples, na cor branco. 

4 10 UND 
BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), polipropileno com alça de metal e 
capacidade para 08 litros, características adicionais reforço no fundo e borda 

5 10 UND 
BATERIA ALCALINA - 9V – Cartela com uma unidade Especificação técnica: • Não recarregável; 
• Livre de mercúrio e cádmio, • No mínimo 600 MNH. • Acondicionada em embalagem com 01 
(uma) unidade. • Garantia contra defeito de fabricação e Validade mínima de 24 meses 

6 6 UND 

CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR -CAPACIDADE 50 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 
620 MM, LARGURA 416 MM, ALTURA 365 MM, ESPESSURA 41 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA RESISTENTEE  COM RALO NA LATERAL. 

7 4 UND 

CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 60 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 
743 MM, LARGURA 560 MM, ALTURA 280 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA RESISTENTE, ALÇAS  E COM RALO NA LATERAL. 

8 8 UND 

CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , CAPACIDADE 80 L, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 
743 MM, LARGURA 560 MM, ALTURA 395 MM, ESPESSURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM TAMPA, ALÇAS RESISTENTES E RALO NA LATERAL. 

9 4 UND 

CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO COM TAMPA E TRAVA,20 LITROS DE 
CAPACIDADE, TAMANHO: 40-42 CM (COMPRIMENTO) X 23-27 CM (LARGURA) X 24-30 CM 
(ALTURA). .OBS.: NÃO PODE TER NENHUMA ABERTURA 

10 6 UND 
CAIXA ORGANIZADORA, PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS, 
TAMANHO APROXIMADO 33 MM X38 MM X58 MM , COM TRAVA NAS TAMPAS. 



11 10 UND 
CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, formato cilíndrico, sem tampa, com 
capacidade para 15 litros. 

12 10 UND 

COADOR PARA CAFE COM DIAMETRO DE 15 CM EM FLANELA E ARAME GALVANIZADO 
COM CABO DE MADEIRA Flanela 100% algodão com cabo de madeira e arame galvanizado 
(não enferruja), 15 cm de diâmetro e 25 de profundidade.  

13 30 UND 
COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 20 CM E ESPESSURA 3 MM 

14 800 PCT 

COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 
100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, acondicionado 
conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

15 350 PCT 

COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 50 ml, 
contendo 100 unds no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a 
marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do 
produto até se uso. 

16 60 UND 

DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes eucalipto, floral, jasmim, limão ou 
lavanda, para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou 
materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, forma de conservação e 
armazenamento, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério 
da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química; advertência para não reutilização da 
embalagem, precauções e conduta em caso de acidente. 

17 40 UND 

DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de 400 ml, fragrância lavanda, sonhos de verão 
e cheirinho de limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, fragrância, veículos e 
propelentes, inofensivo para a camada de ozônio (não conter CFC), Com certificado da 
ANVISA/MS, prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

18 120 UND 

DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação desengordurante, neutro e clean, 
embalagem plástica de 500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo identificação, 
marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido. 

19 6 UND 
ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em nylon, com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 

20 6 UND 
ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas de nylon lisas e formato anatômico 
que acessa todos os cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

21 20 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% ecológico. Composição: aço carbono. 

22 26 UND 
ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibras sintéticas, 
unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à espuma de 
poliuretano com bactericida. 

23 4 UND FACA de cozinha em aço inox, com lâmina de 22 cm, cabo em polipropileno para uso geral. 

24 4 UND FACA de mesa em aço inox altamente durável, medindo 21,3 cm. 

25 30 UND 

FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na 
cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no 
mínino o CNPJ do fabricante e a composição do tecido. 

26 10 UND GARFO DE MESA, em aço em inox altamente durável, espessura de 1,5 mm. 

27 4 UND 
GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para café, completa, com tampa de 
rosquear. 

28 4 UND GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. 

29 120 PCT 
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 x 23 cm com folhas simples, pacote contendo 50 
unidades. 

30 10 UND 
ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, 
qualidade e segurança. Colorido. 

31 50 UND 
INSETICIDAaerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, formigas, mosquitos, pernilongos, moscas 
e mosquito da dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação do produto, do 
fabricante, prazo de validade e registro da ANVISA/MS. 

32 40 UND 

LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover gordura, poeira e manchas em 
ambientes e equipamentos de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear alquil 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter 
glicólico, álcool, perfume e água, frasco plástico com identificação do produto, prazo com 
identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no 
mínimo 500 ml, frasco lacrado. 



33 10 UND 
LIMPA vidro líquido, tampa com pulverizador, frasco com 500 ml, lacrado, com dados do 
produto e do fabricante.  

34 30 UND 

LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, 
alcalinizantes, espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente alifático, fragrância de 
lavanda, jasmim e floral de longa duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, 
prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com tampa flip-top. 

35 30 PAR LUVA DE MALHA PIGMENTADA ALGODÃO PRETA TRICOTADA (Tamanho M) 

36 30 PAR LUVA DE MALHA PIGMENTADA ALGODÃO PRETA TRICOTADA (Tamanho G) 

37 20 PAR 

LUVA DE BORRACHA para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho M. 

38 30 PAR 

LUVA DE BORRACHA para uso doméstico, confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 300 mm, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho G. 

39 20 PAR 

LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO , para uso doméstico, confeccionada em látex natural com 
forro, superfície externa com antiderrapante na palma e nos dedos, com certificado de 
aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P/M/G. 

40 50 UND 

MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN- , finalidade proteção sistema respiratório 
contra poeiras, tipo correia cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho único, cor 
branca, características adicionais manta filtrante moldada em fibras,  

41 6 UND 
PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica com base horizontal rente ao 
chão, cabo longo demadeira revestido, com aproximadamente 80 cm. 

42 20 UND PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com acabamento em overlock, 50X70. 

43 20 UND 
PANO de copa aberto, 100% algodão, alvejado, c/ estampa e borda, acabamento em overlock, 
alta absorção, 40X65 cm. 

44 80 UND 
PAPEL TOALHA 2 X 1 -interfolhado, não reciclado, alta absorção, 2 (duas) dobras, cor 
branca.Pacote com 2 rolos, lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 

45 100 UND 
PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM PERFUME, embalagem com 4 rolos, 
lacrado, medindo 30 m x 10 cm. 

46 2 UND 
POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de 
rosquear, capacidade para 1 kg. 

47 2 UND 
POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, transparente, redondo, com tampa de 
rosquear, com capacidade para 2 kg. 

48 2 UND PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta resistência a impacto e calor. 

49 40 UND PRATO de vidro para refeição, nas dimensões 22,5 cm x 2 cm. 

50 20 UND 
RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico resistente, com cabo de madeira 
plastificado, 22 dentes 

51 10 UND 
RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado com madeira de 1,20 m de 
comprimento, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

52 30 UND 
SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência uniforme, isentos de sujeiras e 
materiais estranhos. Solúvel rapidamente em água sem formar agregados de difícil dissolução. 
Biodegradável. Embalagem plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 

53 10 UND 
SABONETE LIQUIDO, embalagem com 250 ml, fragrância suave, com ação bactericida para 
higiene das mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante e registro da 
ANVISA/MS. 

54 200 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade para 15 litros, contendo 20 
unidades, com estaqueidade suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

55 100 PCT 
SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 unidades, suportando peso de 6 kg, 
confeccionado em saco polietileno, impermeável, resistente com solda funda estrela, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

56 500 PCT 

SACO PARA LIXO polietileno, com capacidade de 100 litros, com 5 unidades, com estaque idade 
suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg sem rasgar. Com 
espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 



57 5 PCT 

SACO PARA LIXO REFORÇADOde polietileno, com capacidade de 200 litros, , com estaqueidade 
suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 20 kg sem rasgar. Com 
espessura mínima de 3 micra, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. Pct com 100 
und. 

58 10 UND 
VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com extremidade, rosqueada e cerdas de 
NYLON medindo de 26 a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em madeira com 
140 cm de altura. 

59 10 UND VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. 

60 10 UND VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, cabo de madeira plastificado. 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
 
2.1. A aquisição destes materiais se fazem necessários para manter as atividades em pleno 

funcionamento, e sendo assim contribuir de forma efetiva o bom desenvolvimento das 
secretarias e manter a continuidade dos serviços prestados proporcionando um bom 
funcionamento e suprir as necessidades da Prefeitura de Santana do Araguaia – PA e 
suas da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos; 

2.2. A Educação é prioridade em qualquer nação desenvolvida. Propiciar um ambiente 
escolar, seguro e favorável às condições de ensino transcendem o espaço físico da 
escola. A aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios de cozinha, a qual 
permite a este Fundo Municipal de Educação- FME e setores ligados a ela é de 
fundamental importância para atender as necessidades constantes de higiene pessoal, 
conservação e limpeza do espaço físico das escolas da rede municipal de ensino, onde 
serão distribuídos de forma complementar e fracionada para reposição de estoque 
conforme solicitação, propiciando condições adequadas para o desenvolvimento das 
atividades educacionais.  

2.3. Considerando as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social – 
SEMAS, a aquisição destes materiais se fazem necessários para manter as atividades 
em pleno funcionamento, e assim, contribuir de forma efetiva para o bom 
desenvolvimento desta Secretaria, mantendo a continuidade dos serviços prestados, 
visando suprir suas necessidades; 

2.4. A aquisição destes materiais se fazem necessários para manter as atividades em pleno 
funcionamento, e sendo assim contribuir de forma efetiva o bom desenvolvimento das 
Secretarias e manter a continuidade dos serviços prestados proporcionando um bom 
funcionamento e suprir as necessidades das Secretarias de Meio Ambiente e seus 
Departamentos, na Prefeitura de Santana do Araguaia –PA. 

 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. 
 
3.1. Os produtos/materiais objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de material 
de consumo, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 3.555/2000, por possuírem 
padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no 
mercado. 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
4.1. O prazo de entrega dos produtos desta licitação a serem fornecidos deverão ser 

efetuado de forma imediata ou em até 05 (cinco) dias, contados da emissão da 
requisição, de forma fracionada, e expedida pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA. 
 

4.2. O local de entrega dos produtos desta licitação será de acordo com o órgão 
gerenciador solicitante:  

 



4.2.1 Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia: Praça três poderes s/nº, CEP: 
68.560-000, Centro, Santana do Araguaia-PA, ou no endereço indicado na 
solicitação, de acordo com os departamentos; 

4.2.2 Fundo Municipal de Educação: Rua Trajando de Almeida, Centro, CEP: 68.560-
000, Centro, Santana do Araguaia-PA; 

4.2.3 Fundo Municipal de Assistência Social: Av. Lívio Malzoni, s/n, bairro Bíblia, 
CEP: 68.560-000, Centro, Santana do Araguaia-PA, ou no endereço indicado na 
solicitação, de acordo com os departamentos; 

4.2.4 Fundo Municipal de Meio Ambiente: Av. Zeca Abreu, nº 50, Centro, CEP: 
68.560-000, Centro, Santana do Araguaia-PA; 
 

4.3. Os objetos deverão ter garantias de fábrica (dos itens que couber). 
 
4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos de imediato, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 
4.5. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. Receber os produtosno prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 

 
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

 
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
  
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 



respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência 
e prazo de validade; 
 
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO. 
 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA. 
 
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 
da Administração à continuidade do contrato. 
 
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. 
 
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
10. DO PAGAMENTO. 
 



10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, após o recebimento dos produtos, através 
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 
 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão 
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018. 
 

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
 
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos 
sites eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital.  
 
10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 
 
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018. 
 
10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.   
 
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 
 



10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação de habilitação.  
 

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

 
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
 

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,______________ / UF16438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,______________ / UF16438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
                                                            365 
 
11. DO REAJUSTE. 
 
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 
a apresentação das propostas. 
 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 
os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-
se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

 
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a 
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  
 
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
 



11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
 
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 
 
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo 
justificadas: 

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 
que: 
 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
 
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

 
13.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste 
certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% 
(meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme 
determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93; 

 
13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 
 
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos;  
 
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura 
Municipal de Santana do Araguaia-PA, pelo prazo de até dois anos; 



 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

 
13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
 

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 
13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
 
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 

 
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 

 
13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 
13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 



eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 
 
13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 
13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  
 
13.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas nos órgão Oficial de Imprensa 
do Município. 
 
14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
 
14.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.739.039,20 (Um milhão, setecentos e 
trinta e nove mil, trinta e nove reais e vinte centavos), conforme planilha a seguir 
detalhada: 
 

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND 
 

QTDE 
 

VL UNIT. 
ESTIMADO 

VL. TOTAL 
ESTIMADO 

1 ABSORVENTE HIGIÊNICO, pacote contendo 08 unidades 
embalados uma a uma, de uso higiene pessoal, composto de 
polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio, polietileno, 
copolímero etileno, isopreno, estireno, cobertura extra 
macia, protetor impermeável e faixa antiaderente fino com 
abas, para fluxo de 100% de absorção, pequeno/médio. 

UND 60            6,46            387,60  

2 ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio 
e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de 
cloro ativo, embalagem de 1 litro, lacrada, com registro e 
autorização de funcionamento emitidos pelo Ministério da 
Saúde. 

UND 2942             5,57       16.386,94  

3 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 1 LT - para uso 
doméstico - com registro do responsável químico, com data 
de envasamento, nº de lote e validade na embalagem, com 
tampa lacrada e de rosca para facilitar o manuseio. Frasco 
plástico de 1000 ml. 

UND 11148           11,40     127.087,20  

4 ALCOOL EM GEL ANTISÉPTICO 70% - graduação: 70 graus, 
indicado para antissepsia complementar das mãos, 
embalagem 500 ml, transparente, incolor com tampa frasco 
em plástico com válvulapump, produto registrado na anvisa. 
aplicação: usado como complemento na higienização de 
mãos, validade: deverá possuir prazo de validade mínima de 
12 meses. 

UND 1014           11,08       11.235,12  

5 AMACIANTE DE ROUPA aspecto físico viscoso concentrado, 
perfumado. Frasco contendo 2 litros, com tampa abre e 
fecha com lacre de rosquear. Informação do produto, 
fabricante, data de validade e registro da ANVISA/MS. 

UND 582           10,89        6.337,98  

6 ANIL LÍQUIDO, identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade, com frasco de 200 ml. 

UND 170           22,41        3.809,70  

7 APARELHO DE BARBEAR, contendo duas laminas paralelas 
descartáveis, em material de aço inoxe cabo de plástico 
anatômico, com estrias de borracha e fita lubrificante, 
embalagem apropriada. 

UND 200             6,63         1.326,00  



8 ASSADEIRA, DE ALUMINIO, MEDINDO NO MINIMO (40,0 X 
27,0) CM - Com Capacidade Mínima Para (6,0L), Altura 
Mínima De (6,0Cm), Com Espessura Mínima De (2Mm), Com 
Alca, Sem Tampa 

UND 20           49,26            985,20  

9 AVENTAL EM NAPA TAM 1,40X0,70 CM- impermeável,  
resistente, tipo açougueiro, possui tirantes para amarril e 
ajustes ao corpo do usuário na altura do pescoço e na 
cintura do mesmo material afixados ao avental por costura 
simples. 

UND 330           41,36       13.648,80  

10 AVENTALEM PLÁSTICO RESISTENTE - tipo frontal, tamanho 
M, possuir tirantes para amarril e ajustes ao corpo do 
usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo 
material afixados ao avental por costura simples, na cor 
branco. 

UND 348           32,50       11.310,00  

11 BACIA PLASTICA 30 LTS, com capacidade para 30 litros, 
resistente e atóxico. 

UND 46           48,17         2.215,82  

12 BACIA PLASTICA ondulada, com capacidade para 35 litros, 
resistente e atóxico. 

UND 152           61,47         9.343,44  

13 BACIA PLASTICA 60 LTS, com capacidade para 60 litros, 
resistente e atóxico. 

UND 29           57,74         1.674,46  

14 BACIA DE ALUMÍNIO - Bacia simples de alumínio; 60 cm de 
diâmetro, feita 100% em alumínio, resistente e não 
enferruja; Bacia multiuso, para uma enorme variedade de 
finalidades.  

UND 166         134,81       22.378,46  

15 BALDE DE PLASTICO 8 LTS UND 122           14,97         1.826,34  

16 BALDE DE PLÁSTICO PRETO (tipo para construção), 
polipropileno com alça de metal e capacidade para 12 litros, 
características adicionais reforço no fundo e borda 

UND 100           16,74         1.674,00  

17 BALDE - fabricado com alto padrão de qualidade, em 
ALUMÍNIO com alça de madeira, medidas: 32 cm x 36 cm x 
1,20 mm. Ideal para carregar água, capacidade para 20 
litros, na cor verde bandeira. 

UND 45         130,85         5.888,25  

18 BATERIA ALCALINA - 9V – Cartela com uma unidade 
Especificação técnica: • Não recarregável; • Livre de 
mercúrio e cádmio, • No mínimo 600 MNH. • Acondicionada 
em embalagem com 01 (uma) unidade. • Garantia contra 
defeito de fabricação e Validade mínima de 24 meses 

UND 350           13,81         4.833,50  

19 BANDEJA DESCARTAVEL - de papelão em alumínio 
prateado, medindo MED. 60 CMT 

UND 10             6,22              62,20  

20 
BANDEJA DESCARTAVEL - de papelão em alumínio 
prateado, medindo (43,7 x 51,2)cm, retangular. 

UND 250             6,72         1.680,00  

21 BANDEJA - material em plástico rígido e resistente, 
comprimento: 40 cm, cor: branca, largura: 30 cm, 
características adicionais: sem alça e lisa. 

UND 152             29,14          4.429,28  

22 BOTA de segurança, confeccionada em PVC, na cor branco, 
 cano longo com forro em 100% de malha poliéster, solado 
em polímero plástico com PVC, filme nitrílico e 
antiderrapante, estrias horizontais no cano que facilitam o 
calço, tamanhos variados 

PR 187           67,51       12.624,37  

23 BATEDOR (FOUET) MANUAL - batedor manual, material aço 
inoxidável, tipo flexível, tamanho 30 cm, aplicação cozinha, 
formato pêra 

UND 10           55,83            558,30  



24 CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 20 LTS COM 
TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, capacidade 
para 20 litros, modelo fechada, sem perfuração, cor variada, 
com tampa,  e no formato retangular, para 
acondicionamento de alimentos. 

UND 18           38,21            687,78  

25 CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA 36 LTS COM 
TAMPA E TRAVA  - para uso e transporte de 
armazenamento, em polipropileno injetado, medindo 21 x 
40 x 60 cm (a x p x l); capacidade para 36 litros, modelo 
fechada, sem perfuração, cor variada, com tampa,  e no 
formato retangular, para acondicionamento de alimentos. 

UND 100           63,56         6.356,00  

26 CAIXA PLÁSTICA TIPO ORGANIZADORA50 L - Material: 
Plástico, Comprimento: 58 CM, Largura: 38 CM, Altura: 33 
CM, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 50 L 

UND 64         100,85         6.454,40  

27 CAIXA PLASTICA VAZADA EMPILHÁVEL - de transporte e 
armazenamento, em polipropileno rígido, medindo externa 
31x36x55cm (axlxc) e internas 30x33x52,5cm (axlxc), 
modelo vazada, com vao pegador lateral (alca) , sem tampa, 
no formato retangular 

UND 10           34,37            343,70  

28 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 12 L, FORMATO 
RETANGULAR, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 
MM, ALTURA 305 MM, ESPESSURA 23 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA 
RESISTENTE 

UND 70           14,43         1.010,10  

29 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , FORMATO RETANGULAR, 
CAPACIDADE 21 L, COMPRIMENTO 440 MM, LARGURA 245 
MM, ALTURA 360 MM, ESPESSURA 28,50 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA 
RESISTENTE 

UND 32           48,84         1.562,88  

30 CAIXA DE ISOPOR 30 LTS UND 14           52,83            739,62  

31 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR -CAPACIDADE 50 L, FORMATO 
RETANGULAR, COMPRIMENTO 620 MM, LARGURA 416 
MM, ALTURA 365 MM, ESPESSURA 41 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA 
RESISTENTEE  COM RALO NA LATERAL. 

UND 92           81,14         7.464,88  

32 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR, CAPACIDADE 60 L, FORMATO 
RETANGULAR, COMPRIMENTO 743 MM, LARGURA 560 
MM, ALTURA 280 MM, ESPESSURA 50 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA RESISTENTE, 
ALÇAS  E COM RALO NA LATERAL. 

UND 64           83,42         5.338,88  

33 CAIXA TÉRMICA EM ISOPOR , CAPACIDADE 80 L, FORMATO 
RETANGULAR, COMPRIMENTO 743 MM, LARGURA 560 
MM, ALTURA 395 MM, ESPESSURA 50 MM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, ALÇAS 
RESISTENTES E RALO NA LATERAL. 

UND 40         192,60         7.704,00  

34 CAÇAROLA - em alumínio, com alças de aço inox em 
braquelite, tamanho: 20 cm de diâmetro x 12 cm. 

UND 30         152,59         4.577,70  

35 CANUDO descartável e articulável, confeccionado em 
plástico atóxico, resistente, medindo aproximadamente 20 
cm x 0,5 cm de diâmetro. Acondicionado de forma a garantir 
a higiene e integridade do produto até o uso. Na embalagem 
deve conter os dados de identificação, procedência e 
quantidade. Embalagem com 500 unidades.  

PCT 110             8,51            936,10  



36 CANUDO PCT 500 UNDS - descartável e articulável, 
confeccionado em plástico atóxico, resistente, medindo 
aproximadamente 20 cm x 0,5 cm de diâmetro. 
Acondicionado de forma a garantir a higiene e integridade 
do produto até o uso. Na embalagem deve conter os dados 
de identificação, procedência e quantidade. Embalagem com 
500 unidades.  

PCT 60           37,13         2.227,80  

37 CESTO PARA LIXO 15 LTS - plástico polipropileno, telado, 
formato cilíndrico, sem tampa, com capacidade para 15 
litros. 

UND 392           21,56         8.451,52  

38 CESTO PARA LIXO - de plástico polipropileno, com tampa, 
capacidade para 30 litros. 

UND 55           56,54         3.109,70  

39 CESTO DE PLASTICO 100 LTS -  polipropileno, com tampa E 
SEM FUROS, capacidade para 100 litros. 

UND 334           89,38       29.852,92  

40 CERA LÍQUIDA auto brilhante (não necessitando ser 
lustrado), uso indicado para superfícies sintecadas, 
granilite, paviflex, pisos vinílicos, ardósia, plurigoma, 
marmorite e similares. Fragrância de floral, acondicionado 
em recipiente de 750 ml, lacrada, prazo de validade de no 
mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Contendo 
autorização da ANVISA/MS. 

UND 437             7,26         3.172,62  

41 CHINELO DE DEDO TRADICIONAL DE BORRACHA - de 1ª 
qualidade. tira em borracha. solado em borracha. peso 
aproximado:125 g. solado e tira da mesma cor. Emborracha 
natural, também conhecida como látex, e o etil vinil acetato 
(EVA), numeração e cor a definir no pedido de compra. 

PR 140           21,70         3.038,00  

42 COADOR PARA CAFE COM DIAM. DE 12X17 CM EM 
FLANELA -100% algodão com cabo de madeira e arame 
galvanizado (não enferruja), 12 cm de diâmetro e 17 de 
profundidade.  

UND 320             6,90         2.208,00  

43 COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO OU FLANELA 15X25 ( 
TAM M ) 

UND 112             7,50            840,00  

44 COADOR PARA CAFÉ: GRANDE, estrutura em metal com 
cabo madeira, confeccionado em pano (flanela), com 
medidas aproximadas de 21 diâmetros x 35 cm altura, com 
aba e cordão. 

UND 200             8,78         1.756,00  

45 COLA INSTANTÂNEA 20G UND 40           13,22            528,80  

46 COLHER DE PAU/BAMBU MED35 CM – Feito em bambu de 
alta qualidade, garante mais resistência e praticidade na 
hora de preparar seus alimentos. Características o material 
é 100% natural, não contém verniz ou produtos químicos. 

UND 16           21,36            341,76  

47 COLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, 
MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS LISA E POLIDA;COMPRIMENTO 20 CM E 
ESPESSURA 3 MM 

UND 522             6,17         3.220,74  

48 COLHER DE SERVIR ALIMENTO, EM INOX, COM 
APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO  

UND 236           23,85         5.628,60  

49 COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 
1.0 UNIDADE Obs: Para merenda escolar 

UND 440             2,83         1.245,20  

50 COLHER DE PLÁSTICA DESCARTÁVEL confeccionada em 
plástico resistente na cor branca ou translúcida medindo de 
15 a 16 cm de comprimento. O produto deve ser isento de 
materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou 
arestas. Embaladas higienicamente em saco plástico, 
contendo os dados de identificação, procedência e 
quantidade. embalagem com 50 unidades. 

UND 968             6,30         6.098,40  



51 CONCHA EMALUMÍNIO GRANDE E FUNDA - material cabo 
alumínio, comprimento cabo 50 cm, características 
adicionais, curva na ponta do cabo. 

UND 76           32,71         2.485,96  

52 
CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO FURADA - escumadeira de 
alumínio, cabo aprox. de 48 cm, com cabo em aluminio. 

UND 206           19,90         4.099,40  

53 CONCHA em alumínio, grande e rasa. UND 96           20,34         1.952,64  

54 COLONIA PARA BEBÊ APROX. 180ML - Fragrância suave, 
sem álcool etilico e corantes, hipoalergênico e testado 
termatologicamente, com identificação do produto e 
fabricante. 

UND 80           25,93         2.074,40  

55 CONDICIONADOR PARA CABELO ADULTO 350 ML- 
condicionador para cabelo adulto. acondicionado em 
embalagem com mínimo 350 ml.  

UND 40           14,49            579,60  

56 CONDICIONADOR PARA CABELO INFANTIL 350 ML- 
condicionador para cabelo infantil,  acondicionado em 
embalagem com mínimo 350 ml.  

UND 138           14,22         1.962,36  

57 COPO em alumínio, com capacidade para 300 ml, sem asa. UND 220             7,06         1.553,20  

58 COPO PLÁSTICO em polipropileno atóxico e resistente com 
capacidade mínima para 250 ml, próprio para merenda 
escolar. 

UND 430             6,77         2.911,10  

59 COPO de vidro, com capacidade para 300 ml. UND 460             9,83         4.521,80  

60 COPO DESCARTÁVEL em poliestireno branco ou 
translúcido, capacidade de 200 ml, contendo 100 unds no 
pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de 
forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o 
símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a 
garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

PCT 5104             8,00       40.832,00  

61 COPO DESCARTÁVEL para café em poliestireno branco ou 
translúcido, capacidade de 50 ml, contendo 100 unds no 
pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de 
forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o 
símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a 
garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

PCT 3162             7,05       22.292,10  

62 COPO DESCARTÁVEL - em poliestireno branco ou 
translúcido, capacidade de 300 ml, contendo 100 unidades 
no pacote, gravado em relevo, com caracteres visíveis e de 
forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o 
símbolo de identificação do material para reciclagem, 
acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a 
garantir higiene e integridade do produto até se uso. 

PCT 400           10,52         4.208,00  

63 CREME DENTAL INFANTIL - acondicionado em tubo 
plástico flexível com 90 gramas. Tubo deve conter dados do 
produto, data de validade e registro da ANVISA/MS. 

UND 140             9,05         1.267,00  

64 CREME DENTAL ADULTO acondicionado em tubo plástico 
flexível com 90 gramas. Tubo deve conter dados do produto, 
data de validade e registro da ANVISA/MS. 

UND 100             7,11            711,00  

65 CREME PARA PENTEAR, embalagem de plástico de 480 ml. 
embalagem com identificação do produto, fabricante e 
registro da ANVISA/MS. 

UND 60           12,13            727,80  

66 CUIA DE PLÁSTICO em polipropileno resistente, próprio 
para merenda escolar. Capac. Mínimo de 350 ml 

UND 450             6,15         2.767,50  



67 DESINFETANTE PINHO 2 L concentrado, nos perfumes 
eucalipto, floral, jasmim, limão ou lavanda, para desinfecção 
e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis 
ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de 
validade, forma de conservação e armazenamento, nome do 
responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no 
Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição 
química; advertência para não reutilização da embalagem, 
precauções e conduta em caso de acidente. 

UND 2938           12,21       35.872,98  

68 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON 50 ML - 
frasco contendo 150 ml, antitranspirante e antibacteriano 
com álcool, unisex, fragrâncias diversas, aplicação para 
axilas. 

UND 130           10,71         1.392,30  

69 DESODORIZADOR de ambientes, aerosol, frasco de min. 360 
a400 ml, fragrância lavanda, sonhos de verão e cheirinho de 
limpeza, composto de emulsificante, antioxidante, 
fragrância, veículos e propelentes, inofensivo para a camada 
de ozônio (não conter CFC), Com certificado da ANVISA/MS, 
prazo de validade e frasco sem imperfeições. 

UND 846           15,25       12.901,50  

70 DETERGENTE LÍQUIDO, biodegradável, com excelente ação 
desengordurante, neutro e clean, embalagem plástica de 
500 ml com bico regulador para uso econômico, contendo 
identificação, marca do fabricante, data de fabricação, lote, 
prazo de validade e peso líquido. 

UND 2322             3,41         7.918,02  

71 ESCORREDOR PARA ALIMENTOS TAM M - ESCORREDOR 
PLASTICO REDONDO PARA ALIMENTOS EM MATERIAL 
ATÓXICO DE FACIL HIGIENIZAÇÃO DIMENSÕES 30CM DE 
DIAMETRO  

UND 10           17,52            175,20  

72 ESCOVA para lavar roupa base em plástico com cerdas em 
nylon, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. 

UND 178             5,22            929,16  

73 ESCOVA SANITÁRIA plástica tipo bola com suporte, cerdas 
de nylon lisas e formato anatômico que acessa todos os 
cantos. Cabo, suporte e cepa de plástico. Durável e higiênica. 

UND 254             9,31         2.364,74  

74 ESCOVA PARA LAVAR UNHAS com cerdas macias em nylon, 
cabo de base plástica resistente e alça dupla para encaixe 
perfeito dos dedos. 

UND 80             5,24            419,20  

75 ESCOVA PARA PENTEAR INFANTIL, com base de almofada e 
cerdas de nylon com pontas protetoras. Cores sortidas. 

UND 30           13,35            400,50  

76 ESCOVA DE DENTE INFANTIL, cerdas macias, limpa língua 
cores e modelos sortidos. 

UND 300             3,72         1.116,00  

77 ESPANADOR DE PENA APROX. 45 CMT - modelo em plumas, 
com cabo de madeira, tamanho aproximado 45cm. 

UND 185           33,42         6.182,70  

78 ESPANADOR DE PENA APROX. 60 CMT - modelo em plumas, 
com cabo de madeira, tamanho aproximado 60 cm. 

UND 26           38,71         1.006,46  

79 ESMERIL - pedra para amolar facas UND 15             6,35              95,25  

80 ESPONJA DE LÃ DE AÇO com 08 unidades, peso 60g, 100% 
ecológico. Composição: aço carbono. 

PCT 624             3,26         2.034,24  

81 ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, confeccionada em 
manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a 
prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida à 
espuma de poliuretano com bactericida. 

UND 1138             3,45         3.926,10  

82 ESPONJA PARA BANHO – espuma e macia. UND 180             4,27            768,60  

83 FACA de cozinha em aço inox 12 " - com lâmina de 28cm, 
cabo em polipropileno de 12 cm para uso geral. 

UND 138           39,13         5.399,94  

84 FACA de cozinha em aço inox 8 " - com lâmina de MIN. 22 
cm, cabo em polipropileno para uso geral. 

UND 228           28,41         6.477,48  



85 FACA de mesa em aço inox altamente durável, medindo 21,3 
cm. 

UND 424             5,58         2.365,92  

86 FIO DENTAL SEM SABOR 100 MT UND 240             4,43         1.063,20  

87 FILME DE PVC, transparente, atóxico, com largura de 40cm. 
A embalagem deverá está lacrada, de forma a garantir a 
higiene e integridade do produto até o uso, conter os dados 
de identificação, procedência e quantidade. 

UND 530             9,45         5.008,50  

88 FORMA GRANDE em alumínio, para bolo, tam 42X32X5CMT UND 266           72,91       19.394,06  

89 FLANELA em tecido 100% algodão, embainhado nas 
laterais, absorvente, lavável e durável, na cor amarela, 
medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta 
costurada informando no mínino o CNPJ do fabricante e a 
composição do tecido. 

UND 992             7,29         7.231,68  

90 FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKES - forminhas de 
papel descartáveis de cores variadas para acondicionar 
cupcakes. embalagem com 30 unidades. 

PCT 24           12,00            288,00  

91 FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCINHOS - forminhas de 
papel descartáveis de cores variadas para acondicionar 
docinhos e salgadinhos. Embalagem com 100 unidades. 

PCT 24             3,41              81,84  

92 FRALDAS DESCARTAVEIS INF P, de Celulose, polímero 
superabsorvente, polipropileno, polietileno, elásticos, 
adesivos, Aloe vera e vitamina E, embalagem contendo 09 
unidades. 

PCT 300           11,85         3.555,00  

93 FRALDA DESCARTAVEL - Fralda descartável infantil M pct 
c/ 8 unid. Composição: Gel absorvente, filtros de celulose e 
polipropileno, polietileno, polímeros termoplásticos e fios 
de látex natural. Deverá possuir formato anatômico 
desenhado de modo a proporcionar melhor ajuste da fralda 
ao corpo, com fitas adesivas nas laterais e elásticos flexíveis 
na região das pernas, permitindo melhor adaptação e 
impedindo vazamentos. Contendo dados como: marca 
comercial, quantitativo, composição, tamanho, validade e 
identificação do produtor 

PCT 300           11,65         3.495,00  

94 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL BASICA COM SUPER GEL 
E COM BARREIRAS IMPERMEAVEIS - PACOTE COM NO 
MÍNIMO 07 UNIDADES - TAMANHO G, COM BARREIRA DE 
CONTENÇÃO / ABSORVENTE 

PCT 300           16,55         4.965,00  

95 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL BASICA COM SUPER GEL 
E COM BARREIRAS IMPERMEAVEIS - PACOTE COM NO 
MÍNIMO 07 UNIDADES - TAMANHO GG, COM BARREIRA DE 
CONTENÇÃO / ABSORVENTE 

PCT 300           17,63         5.289,00  

96 Fralda descartável Infantil, tamanho XXG PCT 20 UND - tipo 
gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, 
prática, anatômica e confortável com polpa de celulose, gel 
polímero super absorvente, elásticos, filme de polietileno, 
fibras de polipropileno e adesivo termoplástico, embalada 
em pacote com 20 unidades. Na embalagem deverão estar 
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. 

PCT 300           45,92       13.776,00  

97 FRALDA DESCART. GERIATRICA M – Fralda geriátrica 
tamanho M, pacote com no mínimo 08 unidades, capaz de 
abranger pacientes entre 40 e 70 kg com cintura entre 80 e 
115 cm, com tecnologia antiodor, com indicador de troca, 
unissex, capaz de suportar incontinência intensa, rapidez 
para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, 
proporcionar no mínimo 10 horas de proteção total. 
Descartável. 

PCT 300           23,20         6.960,00  



98 FRALDA DESCART. GERIATRICA G– Fralda geriátrica 
tamanho G, pacote com no mínimo 07 unidades, capaz de 
abranger pacientes entre 70 e 90 kg com cintura entre 115 e 
150 cm, com tecnologia antiodor, com indicador de troca, 
unissex, capaz de suportar incontinência intensa, rapidez 
para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, 
proporcionar no mínimo 10 horas de proteção total. 
Descartável 

PCT 300           22,82         6.846,00  

99 FRALDA DESCART. GERIATRICA GG – Fralda geriátrica 
tamanho G, pacote com no mínimo 07 unidades, capaz de 
abranger pacientes entre 90 kg com cintura entre 120 e 165 
cm, com tecnologia antiodor, com indicador de troca, 
unissex, capaz de suportar incontinência intensa, rapidez 
para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, 
proporcionar no mínimo 10 horas de proteção total. 
Descartável 

PCT 300           22,86         6.858,00  

100 FRALDA DESCART. GERIATRICA EG– Fralda geriátrica 
tamanho EG, pacote com no mínimo 07 unidades, capaz de 
abranger pacientes acima de 90 kg com cintura entre 120 e 
165 cm, com tecnologia antiodor, com indicador de troca, 
unissex, capaz de suportar incontinência intensa, rapidez 
para absorver mais rápido, mantendo a pele mais seca, 
proporcionar no mínimo 10 horas de proteção total. 
Descartável 

PCT 300           22,86         6.858,00  

101 FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho P, pacote com 28 
unidades 

PCT 36           54,88         1.975,68  

102 FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho M, pacote com 90 PCT 15           54,18            812,70  

103 FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho G, pacote com 80 PCT 15           60,62            909,30  

104 FRALDA DESCARTÁVEL – tamanho XG, pacote com 42 PCT 30           51,99         1.559,70  

105 GARFO DE MESA, em aço em inox altamente durável, 
espessura de 1,5 mm. 

UND 460             3,83         1.761,80  

106 GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PCT 50 UND MED. 16 CMT PCT 640             7,74         4.953,60  

107 GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1,800 ml, para 
café, completa, com tampa de rosquear. 

UND 105           59,04         6.199,20  

108 GARRAFA TERMICA, com capacidade para 1000 ml, para 
café, completa, com tampa de rosquear. 

UND 176           39,70         6.987,20  

109 GARRAFA TERMICA, com capacidade para 750 ml, para café, 
completa, com tampa de rosquear. 

UND 45           31,00         1.395,00  

110 GARRAFA TERMICA, com capacidade para 5 litros. UND 214           59,47       12.726,58  

111 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 x 23 cm com folhas 
simples, pacote contendo 50 unidades. 

PCT 796             5,33         4.242,68  

112 HASTE flexível com pontas de algodão, higiênico e anti-
germes. Contendo 75 unidades. 

UND 96             4,56            437,76  

113 ISQUEIRO acende 3000 vezes, selo holográfico do INMETRO 
que garante originalidade, qualidade e segurança. Colorido. 

UND 310             6,53         2.024,30  

114 INSETICIDA aerosol, mata tudo, eficaz contra baratas, 
formigas, mosquitos, pernilongos, moscas e mosquito da 
dengue. Inodoro. Frasco com 300 ml contendo identificação 
do produto, do fabricante, prazo de validade e registro da 
ANVISA/MS. 

UND 1672           14,62       24.444,64  

115 JARRA EM PLÁSTICO 1,5LTS UND 29           13,63            395,27  

116 JARRA EM PLÁSTICO 2 LTS UND 89           31,16         2.773,24  

117 JARRA EM PLÁSTICO 4 LTS UND 44           35,27         1.551,88  

118 JARRA EM VIDRO 2 LITROS UND 40           35,80         1.432,00  



119 LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - 
térmico, capacidade para 2.700  litros. 

UND 34           62,71         2.132,14  

120 LEITEIRA em alumínio polido, com cabo em braqueliteanti - 
térmico, capacidade para 5 litros. 

UND 52         105,41         5.481,32  

121 LIMPA ALUMINIO, a base de ácido sulfônico, acondicionado 
em frasco de plástico contendo 500 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

UND 786             6,40         5.030,40  

122 LIMPADOR MULTIUSO instantâneo, ideal para remover 
gordura, poeira e manchas em ambientes e equipamentos 
de cozinha, banheiros e nos escritórios, a base de: linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, 
álcool, perfume e água, frasco plástico com identificação do 
produto, prazo com identificação do produto, prazo de 
validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, com no 
mínimo 500 ml, frasco lacrado. 

UND 1110             7,21         8.003,10  

123 LIMPA INOX para dar brilho em uma única operação, não 
deixar película de gordura, fazer limpeza superficial em aço 
inox, cromado, alumínio e outros. Frasco contendo 500 ml, 
dados do fabricante, do produto, prazo de validade e 
registro na ANVISA/MS. 

UND 154             5,22            803,88  

124 LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, 
sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de restos de 
cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com1 litros. 

UND 310           15,12         4.687,20  

125 LIMPA PISO, composição à base de ácido clorídrico, 
sulfônico e fluorídrico, indicado para limpeza de restos de 
cal, cimento, bolor, limbo e encardidos. Frasco com5 litros. 

UND 287           51,53       14.789,11  

126 LIMPA vidro líquido, tampa com pulverizador, frasco com 
500 ml, lacrado, com dados do produto e do fabricante.  

UND 851           17,08       14.535,08  

127 LIXEIRA PLÁSTICA – para copo descartável de 200 ml UND 9           58,65            527,85  

128 LIXEIRA PLÁSTICA – com tampa capacidade para 50 L UND 9         116,23         1.046,07  

129 LIXEIRA PLÁSTICA 20 L -  em polietileno, formato cilindrico, 
com tampa basculante e pedal, capacidade para 20 litros. 

UND 262           48,25       12.641,50  

130 LUSTRA MÓVEIS brilho seco, composto de cera 
microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizantes, 
espessante, tensoativosnão-iônicos, conservantes, solvente 
alifático, fragrância de lavanda, jasmim e floral de longa 
duração, frasco contendo 200 ml, identificação do produto, 
prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS, 
com tampa flip-top. 

UND 428             5,63         2.409,64  

131 LUVA DE BORRACHA TAM P - para uso doméstico, 
confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 
300 mm, com certificado de aprovação emitido pelo 
Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um 
par e toda identificação do produto. Tamanho P. 

PAR 426           10,63         4.528,38  

132 LUVA DE BORRACHA TAM M - para uso doméstico, 
confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 
300 mm, com certificado de aprovação emitido pelo 
Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um 
par e toda identificação do produto. Tamanho M. 

PAR 630           10,63        6.696,90  

133 LUVA DE BORRACHA TAM G - para uso doméstico, 
confeccionada em látex natural com forro, superfície 
externa com antiderrapante na palma e nos dedos, medindo 
300 mm, com certificado de aprovação emitido pelo 
Ministério do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um 

PAR 838           12,75       10.684,50  



par e toda identificação do produto. Tamanho G. 

134 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO TAM P/M/G , para uso 
doméstico, confeccionada em látex natural com forro, 
superfície externa com antiderrapante na palma e nos 
dedos, com certificado de aprovação emitido pelo Ministério 
do Trabalho, embalagem, lacrada, contendo um par e toda 
identificação do produto. Tamanho P/M/G. 

PAR 460           17,44         8.022,40  

135 LUVADE MALHA PIGMENTADA ALGODÃO PRETA 
TRICOTADA TAM M 

PAR 30           12,28            368,40  

136 LUVADE MALHA PIGMENTADA ALGODÃO PRETA 
TRICOTADA TAM G 

PAR 30           12,28            368,40  

137 MÁSCARA TIPO USO DESCARTÁVEL CX 50 UN - , finalidade 
proteção sistema respiratório contra poeiras, tipo correia 
cinta elástica ajuste rosto/tira metálica nasal, tamanho 
único, cor branca, características adicionais manta filtrante 
moldada em fibras,  

CX 1634           41,62        68.007,08  

138 MAÇARICO DE COZINHA  UND 10         158,31         1.583,10  

139 NAFTALINA - aspecto físico esferas brancas, de odor 
característico, peso molecular 128, 17, fórmula química 
c10h8, grau de pureza em torno de 95, número de 
referência química cas 91-20-3. pacote com 50 gr. 

UND 254               4,42          1.122,68  

140 PA para lixo com bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm 
em madeira. 

UND 160           13,09         2.094,40  

141 PA COLETORA DE LIXO PLASTICO CABO 80 CM - Pá plástica 
com base horizontal rente ao chão, cabo longo demadeira 
revestido, com aproximadamente 80 cm. 

UND 184           13,32         2.450,88  

142 PALHA DE AÇO - inoxidável nº 0, embalagem lacrada e 
perfeito estado de conservação. 

UND 100             5,42            542,00  

143 PALHA de aço inoxidável n 1, embalagem lacrada e perfeito 
estado de conservação, pacote com 01 unidade de 25g. 

UND 354               4,38          1.550,52  

144 PALITO DENTAL confeccionado em madeira, contendo 100 
unidades na caixa. Lacrado. 

UND 312             1,41            439,92  

145 PANO para limpar chão, tipo saco, alvejado, borda com 
acabamento em overlock, 50X70. 

UND 1026             8,36         8.577,36  

146 PANO DE COPA ABERTO, 100% algodão, com estampa, 
alvejado, borda com acabamento em overlock, alta absorção, 
40X65 cm. 

UND 534             9,46         5.051,64  

147 PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 10 
litros. 

UND 39         236,06         9.206,34  

148 PANELA DE PRESSÃO em alumínio, com capacidade para 20 
litros. 

UND 92         556,67       51.213,64  

149 PANELA em alumínio batido, com tampa grande, capacidade 
para 50 litros. 

UND 46         500,23       23.010,58  

150 PANELA em alumínio batido, com tampa média, capacidade 
para 30 litros. 

UND 58         203,65       11.811,70  

151 PANELA em alumínio batido, com tampa pequena, 
capacidade para 6 litros. 

UND 38         132,88         5.049,44  

152 PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO - com tampa pequena, 
capacidade para 8 litros. 

UND 23         306,07         7.039,61  

153 PAPEL ALUMINIO, contendo 7,5 m X 45 cm, dados do 
produto e do fabricante. Acondicionado conforme praxe do 
fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do 
produto até se uso.  

UND 282             8,00         2.256,00  

154 PAPEL MANTEIGA, contendo 7,5 m x 30 cm, com 
identificação do produto e marca do fabricante. 

UND 160             8,73         1.396,80  



155 PAPEL TOALHA 2 X 1 - interfolhado, não reciclado, alta 
absorção, 2 (duas) dobras, cor branca.Pacote com 2 rolos, 
lacrado, contendo dados do produto e do fabricante. 

UND 662           11,24         7.440,88  

156 PAPEL HIGIENICO especial branco luxo, folha dupla, SEM 
PERFUME, embalagem com 4 rolos, lacrado, medindo 30 m 
x 10 cm. 

UND 3640             7,51       27.336,40  

157 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 x 21 CMT PCT 1000 UM –
material 100% celulose virgem, tipo folha 2 dobras, 
comprimento 20 cm, largura 21 cm, cor branca, 
características adicionais interfolhada 

UND 1168           32,63       38.111,84  

158 PALITO material madeira, formato chato (tipo palito picolé), 
embalagem com 100 unds. 

UND 164             8,36         1.371,04  

159 PALITO material madeira, formato roliço, comprimento de 
23 cm, aplicação espetinho carne para churrasco. 
Embalagem com 100 unidades. 

UND 172             5,29            909,88  

160 PENEIRA DE PLÁSTICO em malha fina (poliéster), cabo 
resistente, com gancho para apoio, com medida de 
aproximidade 15 cm de diâmetro. 

UND 50             9,31            465,50  

161 PEDRA SANITÁRIA COM 25G, para uso em vaso sanitário, 
higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, com 
HASTE OU SUPORTE. Acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com dados do produto, responsável 
técnico, data de fabricação, prazo de validade e registro da 
ANVISA. 

UND 535             2,77         1.481,95  

162 PENTE PARA PENTEAR INFANTIL, em plástico resistente 
aproximadamente com 0,15 cm, cores sortidos. 

UND 60             6,58            394,80  

163 PILHA AA alcalina, contendo dados do produto e registro do 
CONAMA. 02 unidades. 

UND 210             9,30         1.953,00  

164 PILHA AAA alcalina, contendo dados do produto e registro 
do CONAMA.02 unidades. 

UND 434           10,08         4.374,72  

165 PILHA GRANDE COMUM, contendo dados do produto e 
registro do CONAMA. 

UND 74             7,75            573,50  

166 PILHA MEDIA COMUM, contendo dados do produto e 
registro do CONAMA. 

UND 248             5,20         1.289,60  

167 POTE PARA SAL em plástico reforçado, atóxico, redondo, 
com tampa de rosquear, capacidade para 1 kg. 

UND 190           11,20         2.128,00  

168 POTE PARA CAFÉ em plástico reforçado, atóxico, 
transparente, redondo, com tampa de rosquear, capacidade 
para 1 kg. 

UND 202           11,63         2.349,26  

169 POTE PARA AÇUCAR em plástico reforçado, atóxico, 
transparente, redondo, com tampa de rosquear, com 
capacidade para 2 kg. 

UND 250           19,39         4.847,50  

170 POTE PLASTICO C/ TAMPA 250 ML - potes plásticos 
redondos transparentescom tampa, capac. Para 250 ml. 

UND 40             4,38            175,20  

171 POTE DE VIDRO 2 LTS UND 41           28,69         1.176,29  

172 PORTA BUCHA E DETERGENTE em plástico de alta 
resistência a impacto e calor. 

UND 132             8,28         1.092,96  

173 PRATO de plástico em polipropileno, na cor azul, próprio 
para merenda escolar. 

UND 474             4,69         2.223,06  

174 PRATO de vidro para refeição, nas dimensões 22,5 cm x 2 
cm. 

UND 644             7,55         4.862,20  

175 PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 18, embalagem 
com 10 unds. 

UND 678             4,09         2.773,02  

176 PRATO descartável de plástico, atóxico, Nº 22, embalagem 
com 10 unds. 

UND 556             4,29         2.385,24  

177 PRATO DESCARTÁVEL - de papelão, tamanho n 22, 
embalagem com 10 unidades. 

UND 60           14,42            865,20  



178 PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO- Pegador próprio 
para prender roupas para secagem, de material resistente e 
atóxico. Pacote com 12 unidades. 

UND 132             4,70            620,40  

179 PRENDEDOR PARA ROUPAS DE MADEIRA-resistente, 
embalagem com 12 unds. 

UND 314             4,53         1.422,42  

180 RABEIRA de alumínio reforçado, com cabo em 
braqueliteanti-térmico, capacidade para 2 litros. 

UND 104           36,29         3.774,16  

181 RALADOR - possui 4 faces, aço 18/0, onde poderão ser 
feitos diversos tipos de alimentos. Alças em plástico para 
proporcionar firmeza durante a utilização do produto, 
dimensões aproximadas do produto (LxAxC): 10,5 x 0,8 x 
23cm. 

UND 30           18,87            566,10  

182 RASTELO TIPO VASSOURA 22 DENTES - de plástico 
resistente, com cabo de madeira plastificado, 22 dentes 

UND 311           21,33         6.633,63  

183 RASTELO TIPO VASSOURA 16 DENTES - de plástico 
resistente, com cabo de madeira plastificado, 16 dentes 

UND 70           25,05         1.753,50  

184 REGISTRO PARA FOGÃO: regulador de pressão de gás GLP 
(registro) com a inscrição NBR 8473 em relevo e mangueira 
correta, transparente com tarja amarela,onde aparece a 
inscrição NBR 8613  e o prazo de validade, com mangueira 
de 1,20 mt e abraçadeira própria 

UND 149           54,33         8.095,17  

185 RODO de madeira,espuma com largura de 40 cm, e 
encabado com madeira de 1,20 m de comprimento, 
plastificado e perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla 
face. 

UND 288             9,09         2.617,92  

186 RODO de madeira,espuma com largura de 60 cm, encabado 
com madeira de 1,20 m de comprimento, plastificado e 
perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face. 

UND 444           12,24         5.434,56  

187 RODO DE PLASTICO, com Borracha Dupla 40cm com Cabo 
Ânfora 

UND 402           17,64         7.091,28  

188 RODO com cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm, borracha 
natural dupla, cabo de alumínio com 1,20 cm, sem rosca, 
com rebite de alumínio maciço. 

UND 376           25,47         9.576,72  

189 SABÃO EM BARRA 5X1 - multi-uso, biodegradável, para 
limpeza em geral. Embalagem plástica com 5 unidades de 
200 g cada, com dados do produto, fabricante, data de 
fabricação e validade. Registro da ANVISA/MS. 

UND 1266           11,43       14.470,38  

190 SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência 
uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel 
rapidamente em água sem formar agregados de difícil 
dissolução. Biodegradável. Embalagem plástica ou caixa de 
papelão com 1 kg. 

UND 2890           16,88       48.783,20  

191 SABÃO EM PO CAIXA de 1ª qualidade, azul, com aparência 
uniforme, isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel 
rapidamente em água sem formar agregados de difícil 
dissolução. Biodegradável, com registro na ANVISA. 
Embalagem plástica ou caixa de papelão com 500g. 

UND 1300             7,99       10.387,00  

192 
SABONETE INFANTIL 90 G - Especificação: sabonete 
infantil, neutro, 90 g, dermatologicamente testado e 
hipoalérgico, embalado individualmente, embalagem com 
dados de identificação do produto (composição, peso e 
validade) e marca do fabricante 

UND 570             5,21         2.969,70  

193 SABONETE adulto, sólido em barra, diversas fragrâncias. 
Embalagem com 1 unidade de 90 gramas.  

UND 528             2,82         1.488,96  



194 SABONETE LIQUIDO INFANTIL - embalagem com 200 ml, 
fragrância suave, com ação bactericida para higiene das 
mãos. Embalagem com identificação do produto, fabricante 
e registro da ANVISA/MS. 

UND 450           28,82       12.969,00  

195 SABONETE LIQUIDO, embalagem com 250 ml, fragrância 
suave, com ação bactericida para higiene das mãos. 
Embalagem com identificação do produto, fabricante e 
registro da ANVISA/MS. 

UND 694           17,93       12.443,42  

196 SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade 
para 15 litros, contendo 20 unidades, com estaqueidade 
suficiente para que não haja vazamento de lixo líquido, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

PCT 1801               5,09          9.167,09  

197 SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 30 litros com 10 
unidades, suportando peso de 6 kg, confeccionado em saco 
polietileno, impermeável, resistente com solda funda 
estrela, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

PCT 1756             5,71       10.026,76  

198 SACO PARA LIXO doméstico, cor preto, 50 litros com 10 
unidades, confeccionado em polietileno impermeável, 
resistente com solda funda estrela, em conformidade com as 
NBR 9190 e NBR 9191. 

PCT 1776             6,12       10.869,12  

199 SACO PARA LIXO doméstico em polietileno, com capacidade 
de 100 litros, com 5 unidades, com estaque idade suficiente 
para que não haja vazamento de lixo líquido, suspender 8 kg 
sem rasgar. Com espessura mínima de 3 micra, em 
conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191. 

PCT 11742             6,49       76.205,58  

200 SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade 200 litros/40 Kg, 
cor preta, largura 90 cm, altura 115 cm, espessura 8 micras. 
Tipo super resistente. Pacote com 100 (cem) unidades. 

PCT 662         172,41     114.135,42  

201 SACO PARA GELADINHA 24 X 4 -de plástico resistente 
esterilizado pronto para uso, cor transparente, pct contendo 
100  unds. 

PCT 346             8,86         3.065,56  

202 SACO PARA CACHORRO QUENTE PCT C/ 100 UND PCT 394             9,28         3.656,32  

203 SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO 
GERAL, CAPACIDADE 2 KG, APLICAÇÃO 
ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, LARGURA 20 CM, 
ESPESSURA 7 MICRA, COMPRIMENTO 40 CM, 
TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE 

PCT 382           49,40       18.870,80  

204 SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 
5 KG, APLICAÇÃOACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, 
ALTURA 45 CM, LARGURA 35 CM, COM 100 UND 

PCT 372           72,46       26.955,12  

205 SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 
10 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA 
PICOTADA,ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 
0,04 MM 

PCT 390           77,84       30.357,60  

206 SACO PLÁSTICO - transparente, com capacidade para 20 kg 
100 X 1 

PCT 44           98,43         4.330,92  

207 SACOLA PLÁSTICA, pct contendo 100 unds, dimensões: 25 x 
35 cm. 

PCT 510           38,31       19.538,10  

208 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA C/ 50 UND PCT 10             9,12              91,20  

209 SHAMPOO para todo tipo de cabelo, embalagem contendo 
350 ml. 

UND 98           13,76        1.348,48  

210 SHAMPOO para cabelo infantil, embalagem contendo 350 
ml. 

UND 400           16,39         6.556,00  

211 SODA CAÚSTICA, com 98% a 99%, escama, embalagem de 
1000g, contendo a identificação do produto, prazo de 
validade e lacrada. 

UND 528           22,07       11.652,96  



212 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL - 200 ml, de plástico e 
inox. 

UND 59           77,63         4.580,17  

213 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO - fabricado em aço 
cromado, material resistente a corrosão, durável e 
altamente qualificado. 

UND 65           50,30         3.269,50  

214 TAPETE DE TECIDO - TAPETE DE TECIDO DE ALGODÃO 
TRANÇADO PARA SOLEIRA DE PORTA MEDINDO 40X70CM  

UND 24           11,55            277,20  

215 TAPETE ANTIDERRAPANTE - composição superior 100% 
poliéster, enchimento 100% poliuretano e base 100% 
neoprene antiderrapante. Medindo 80 x 40 cm. 

UND 145         100,46       14.566,70  

216 TAMBOR DE PLÁSTICO - polietileno, com tampa, capacidade 
para 50 litros. 

UND 65         148,78        9.670,70  

217 TAMBOR DE PLÁSTICO - polietileno, com tampa, capacidade 
para 100 litros. 

UND 30         185,95         5.578,50  

218 TAMBOR DE PLÁSTICO - polietileno, com tampa, capacidade 
para 200 litros. 

UND 30         219,11         6.573,30  

219 TÁBUA para cortar carnes, em polietileno, na cor branca, 
com bordas arredondadas. Dimensão: 50 x 30 cm, para 
cozinha industrial. 

UND 58           81,51         4.727,58  

220 TOALHA DE BANHO adulto, material composto de 100% em 
algodão, medindo aproximadamente 70cm x 1,40cm, em 
cores variadas. 

UND 304          32,00         9.728,00  

221 TOALHA DE ROSTO - cor branca, 100% de algodão. 
Tamanho 70 x 45 cm. 

UND 90           19,47         1.752,30  

222 TOALHA DE MESA – tecido 2,20 x 1,40 UND 18           39,00            702,00  

223 TOUCASANFONADA DESCARTÁVEL EM TNT PCT 100 X 1 PCT 302           23,63         7.136,26  

224 VASSOURA com corpo revestido em plástico rígido com 
extremidade, rosqueada e cerdas de NYLON medindo de 26 
a 30 cm de comprimento x 4,5 a 5 cm de largura. Cabo em 
madeira com 140 cm de altura. 

UND 342           19,70         6.737,40  

225 VASSOURA com cerdas de PALHA, com cabo de madeira. UND 311           17,60         5.473,60  

226 VASSOURA com cerdas de pêlo sintético, com base de 30 cm, 
cabo de madeira plastificado. 

UND 385           21,54         8.292,90  

227 VASSOURA para vasculhar com cerdas de palha, cabo de 
madeira. 

UND 148           27,13         4.015,24  

228 XICARAS PARA CAFÉ - de vidro, com capacidade para 50 ml. UND 48             6,15            295,20  

229 XICARAS PARA CHÁ - de vidro, com capacidade para 200 ml. UND 48             9,46            454,08  

Valor total estimado R$ 1.739.039,20  

 
15. DA VIGÊNCIA. 
 
15.1. A ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, após a assinatura da 

mesma. 
15.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

15.3. O contrato obedecerá ao disposto no caput do artigo 57, da Lei 8.666/93 iniciando-
se com assinatura do contrato e terminando com fim do exercício orçamentário, ou 
seja, até o dia 31 de Dezembro do exercício financeiro vigente. 

 
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 



16.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP)a 
indicação orçamentária será feita no momento de lavratura do contrato. 
 

Santana do Araguaia-PA, ____ de _________de 2022.  
 
 

____________________________ 
EDUARDO ALVES CONTI 

Prefeito Municipal 
 


